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 در امور مدنی –کتاب اول 

 کلیات 

سبی و کلیه دعاوی مدنیآیین – ۱ماده  ست که در مقام رسیدگی به امور ح صول و مقرراتی ا و بازرگانی  دادرسی مدنی، مجموعه ا
باشند به یموجب قانون موظف به رعایت آن مکشور و سایر مراجعی که به عالیدیوانعمومی، انقالب، تجدیدنظر،  یهادادگاهر د

  .رودکار می

مقام یا نماینده نفع یا وکیل یا قائمتواند به دعوایی رسییییدگی کند مار اینکه شیییخص یا اشیییخا  ذیهیچ دادگاهی نمی – ۲ماده 
  .دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشندسیدگی بهقانونی آنان ر 

د. موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیییدگی کرده، حکم مقتضییی صییادر و یا فصییل خصییومت نماین هادادگاهقضییات  – ۳ماده 
شد، با استناد ه باموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصال قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشتقوانین کهدرصورتی

توانند به ند و نمیاصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایبه منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و
قاق حق شناخته به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند وال مستنکف از احبهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی

  .ده و به مجازات آن محکوم خواهند شدش

  .شد چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیاری جهت رسیدگی ارجاع خواهد –تبصره 

  .ادر کنندصورت عام و کلی حکم صطور خا  تعیین تکلیف نمایند و نباید بهمکلفند در مورد هر دعوا به هادادگاه – ۴ماده 

موجب سایر قوانین قابل نقض قطعی است مار در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به هادادگاهآرای  – ۵ماده 
  .باشندیا تجدیدنظر

یب دگاه قابل ترتعقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دا – ۶ماده 
  .اثر نیست

عوا حکمی صادر توان در مرحله بالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دبه ماهیت هیچ دعوایی نمی – ۷ماده 
  .به موجب قانوننشده باشد، مار

یا اداره دولتی نمی – ۸ماده  یا سیییازمان  یا از اجراهیچ مقام رسیییمی  گیری کند مار ی آن جلو تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و 
  .صادرنموده و یا مرجع بالتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشددادگاهی که حکم

 .یابدرسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می – ۹ماده 
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باشد مار اینکه آن قوانین، د نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میآرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدی
 .شودخالف شرع شناخته

صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از  سبت به کلیه قرارهای عدم  شده و در زمان اجرای هادادگاهن این قانون در  صادر 
  .شودترتیب مقرر در این قانون عمل مییا فرجامی است به جریان رسیدگی تجدیدنظر

  هادادگاهدر صالحیت  –باب اول 

  هادادگاهدر صالحیت ذاتی و نسبی  –فصل اول 

صالحیت  – ۱۰ماده  سب مورد در  ستین به دعاوی، ح سیدگی نخ ست مار در مواردی که ق یهادادگاهر انون عمومی و انقالب ا
  .تعیین کرده باشدمرجع دیاری را

یران اقامتااه نداشییته ادعوا باید در دادگاهی اقامه شییود که خوانده ، در حوزه قضییایی آن اقامتااه دارد و اگر خوانده در  – ۱۱ه ماد
شد،  شد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران کهدرصورتیبا شته با سکونت موقت دا قامتااه و یا ادرایران محل 

آن واقع  شود که مال غیرمنقول در حوزهغیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میه ولی مالمحل سکونت موقت نداشت
  .دادگاه محل اقامتااه خود، اقامه دعوا خواهد کرداست و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در

صره  ستان که دادگا –تب شهر ست از قلمرو یک بخش یا  ضایی عبارت ا سیمحوزه ق ست. تق ضاه در آن واقع ا یی به بندی حوزه ق
  .دهدمجتمع یا ناحیه ، تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیواحدهایی از قبیل

ر حقوق دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصیییرف عدوانی و سیییای – ۱۲ ماده
  .اشدشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباقامه می دادگاهیراجع به آن در

دادگاهی تواند بهمی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان – ۱۳ماده 
  .شود انجامجاآنبایست در یا تعهد می است شدهعقد یا قرارداد در حوزه آن واقع رجوع کند که

  .قع استشود که دلیل و امارات مورد درخواست در حوزه آن وادرخواست تأمین دلیل و امارات از دادگاهی می – ۱۴ماده 

ال غیرمنقول شود که مکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میدر صورتی – ۱۵ماده 
  .است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشددر حوزه آن واقع
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ه اموال غیر های قضیییائی مختلف اقامت دارند یا راجع بهر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشییید که در حوزه – ۱۶ماده 
های یادشیده حوزه یهادادگاهتواند به هریک از اند، خواهان میهای قضیائی مختلف واقع شیدهکه در حوزهمنقول متعددی باشید

  .مراجعه نماید

سیدگی به – ۱۷ماده  شخص ثالث یا از طرف متهر دعوایی که در اثنای ر صلی دعوای دیار از طرف خواهان یا خوانده یا  داعیین ا
ر دادگاهی اقامه اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، د. این دعوا اگر با دعوای شودمیدعوای طاری نامیده بر ثالث اقامه شود،

  .شده استاقامه جاآنشود که دعوای اصلی در می

  .بود نخواهد( ۱۷که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده )عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری – ۱۸ماده 

ست،هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات اد – ۱۹ماده  صالحیت دادگاه دیاری ا شد که رسیدگی به آن در  رسیدگی به  عایی با
لح اقامه شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صامتوقف می دارصالحیتاز مرجع دعوا تا اتخاذ تصمیم

تواند شود و خواهان میرار رد دعوا صادر میرسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قدعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه
  .پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددًا اقامه دعوا نماید

که تقسیم نشده در َتَر  ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی کهکه متوفی اگر چه خواسته، د  دعاوی راجع به َتَر  – ۲۰ماده 
نباشد، رسیدگی  رین اقامتااه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتااه متوفی معلومشود که آخمیدادگاه محلی اقامه

  .است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده استبه دعاوی یادشده در صالحیت دادگاهی

شخ – ۲۱ماده  شود که  ستای باید در دادگاهی اقامه  سته، در حوزه دعوای راجع به توقف یا ورشک ن اقامت آص متوقف یا ورشک
 انجامای شییود که متوقف یا ورشییکسییته در حوزه آن بر چنانچه درایران اقامت نداشییته باشیید، در دادگاهی اقامه میداشییته اسییت و

  .داردمعامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا

به اصل  در ایران است، همچنین دعاوی مربوط هاآنلی بازرگانی که مرکز اص هایشرکتدعاوی راجع به ورشکستای  – ۲۲ماده 
که شرکت باقی شرکت و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخا  دیار علیه شرکت تا زمانیشرکت و دعاوی بین

  .شودتصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میکهاست و نیز درصورت انحالل تا وقتی

محلی که  واقع شده یا جاآندعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخا  خارج از شرکت، در محلی که تعهد در  – ۲۳ماده 
شود اقامه جاآنکال باید در  سلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت  شعب متعدد در جشودمیت شرکت دارای  اهای مختلف . اگر 

قامه شود، ایا اشخا  خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است بهباشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شع
  .دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شدصورت نیزمار آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این
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ارد یا ابتدا خستین به دعوای اصلی را درسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی ن – ۲۴ماده 
  .نموده استبه آن رسیدگی

شده و ذی – ۲۵ماده  سند ثبت احوال در ایران تنظیم  سیدگی با دادگاه محلهرگاه  شد ر شور با سند  نفع مقیم خارج از ک صدور 
ست و اگر محل تنظیم صالحیت دادگاه عما شد در  شور با ستان تهران خو سند و اقامت خواهان هر دو خارج از ک شهر اهد ومی 

  .بود

  اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن –فصل دوم 

سبت به دعوایی که به آن رجوع  – ۲۶ماده  صالحیت هر دادگاه ن صالحیت یا عدم  شخیص  ستت ست. با همان دادگاه ا شده ا
  .تقدیم دادخواست است مار در موردی که خالف آن مقرر شده باشدمناط صالحیت تاریخ

دادگاه ا بهکننده خود را صییالح به رسیییدگی نداند با صییدور قرار عدم صییالحیت، پرونده ر دادگاه رسیییدگی کهدرصییورتی – ۲۷ماده 
سال دارصالحیت صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچهدادگاه مرجوع .نمایدمیار سبت به  ست خارج از نوبت ن ادعای  الیه مکلف ا

ر در تشخیص کند. رای دادگاه تجدیدنظحل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می اجهتعدم صالحیت را نپذیرد، پرونده ر 
  .التباع خواهد بودصالحیت لزم

ترتیب یادشده، دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختالف به یهادادگاهاختالف صالحیت بین  کهدرصورتی –تبصره 
  .باشدکشور میعالیدیوان

که  عمومی، نظامی و انقالب در مورد صیییالحیت، اختالف محقق شیییود همچنین در مواردی یهادادگاههرگاه بین  – ۲۸اده م
ح بدانند، نظامی و انقالب به صییالحیت مراجع غیر قضییایی از خود نفی صییالحیت کنند و یا خود را صییالاعم از عمومی، هادادگاه

کشییور در خصییو  تشییخیص صییالحیت،  عالیدیوانارسییال خواهد شیید. رأی رکشییو عالیدیوانپرونده برای حل اختالف به 
  .باشدالتباع میلزم

  .ودبکشور، خارج از نوبت خواهد  عالیدیوانقرارهای عدم صالحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به – ۲۹ماده 

ستان و ی عالیدیوانهرگاه بین  – ۳۰ماده  شور و دادگاه تجدیدنظر ا ستان با دادگاه بدویک صالحیت  ا دادگاه تجدیدنظر ا درمورد 
  .التباع استمورد، نظر مرجع عالی لزماختالف شود حسب

  وکالت در دعاوی –باب دوم 

  .توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایندهریک از متداعیین می – ۳۱ماده 
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سوزارتخانه – ۳۲ماده  س سته به دولت، ها، مو سات  هایشرکتات دولتی و واب س سالمی و مو مومی عدولتی، نهادهای انقالب ا
و تعقیب  توانند عالوه بر اسیییتفاده از وکالی دادگسیییتری برای طرن هرگونه دعوا یا دفاعمی هابانکو  هاشیییهرداریغیر دولتی،

  :فاده نمایندکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استکارمندان رسمی خود با داشتن یدعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا

  .دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستااههای مربوط – ۱

 .مشاغل قضاوت یا وکالتشرط عدم محرومیت از اشتغال بهدوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به – ۲

 .مقام قانونی وی خواهد بودعهده بالترین مقام اجرایی سازمان یا قائمادشده بهتشخیص احراز شرایط ی

  .نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی استارائه معرفی

برای آنان مقرر گردیده  هادادگاهموجب قوانین راجع به وکالت در وکالی متداعیین باید دارای شیییرایطی باشیییند که به – ۳۳ماده 
  .تاس

های تنظیمی در نامهوکالتوکالت ممکن اسییت به موجب سییند رسییمی یا غیر رسییمی باشیید. در صییورت اخیر، درمورد  – ۳۴ماده 
 .ناشت زده استارا موکل شخصًا در حضور او امضا یا مهر کرده یا  نامهوکالتتأیید کند که  نامهوکالتذیل تواندایران، وکیل می

س وکالت در خارج کهدرصورتی سولی جمهوری ا سی یا کن سیا شد باید به گواهی یکی از مأمورین  شده با المی ایران از ایران داده 
ای خواهد بود نامهاشخا  مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامهوکالتبرسد. مرجع گواهی

ستری با همکاری سط وزارت دادگ سه ماه، تهیه و بهوزارت امور خارجه، ظر که تو ضائیه خواهف مدت  صویب رئیس قوه ق د رسید. ت
شود، مراتب در سی داده  سه دادر ضای موکل میاگر وکالت در جل سه قید و به ام سد و چنانچه موکل در زندان صورتجل شد، بر ا

  .رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر اناشت او را تصدیق نمایند

  .د نمودکل امضا، مهر یا اثراناشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهمو  کهدرصورتی –تبصره 

ستثناء کرد هادادگاهوکالت در  – ۳۵ماده  ست جز آنچه را که موکل ا سی ا ه یا توکیل در آن شامل تمام اختیارات راجع به امر دادر
  :تصریح شود نامهوکالتیل در لیکن در امور زیر باید اختیارات وکخالف شرع باشد،

  .خواهی و اعاده دادرسیوکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام – ۱

  .وکالت در مصالحه و سازش – ۲

  .وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند – ۳
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  .وکالت در تعیین جاعل – ۴

  .اوری و تعیین داوردوکالت در ارجاع دعوا به – ۵

  .وکالت در توکیل – ۶

  .وکالت در تعیین مصدق و کارشناس – ۷

  .وکالت در دعوای خسارت – ۸

  .وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا – ۹

  .وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث – ۱۰

  .وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث – ۱۱

  .کالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آنو  – ۱۲

  .وکالت در ادعای اعسار – ۱۳

  .وکالت در قبول یا رد سوگند – ۱۴

  .شودهای یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمیاشاره به شماره – ۱تبصره 

  .دباشسوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایالء قابل توکیل نمی – ۲تبصره 

صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه – ۳۶ماده  ست  صورتی حق درخوا سی، در ایداعی  وکیل در دادر
  .تصریح شده باشد نامهوکالتخواهد داشت که در نام موکل رابه

 .ع دهددادگاه و وکیل معزول اطالاگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به – ۳۷ماده 

  .رسدجلسه قید و به امضای موکل بعزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت

ست اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابالغهایی که از طرف دادگاه تا زمانی که عزل وکیل به – ۳۸ماده  اطالع او نرسیده ا
سی، وکیل مؤثر در حشودبه وکیل می ق موکل خواهد بود، ولی پس از اطالع دادگاه از عزل وکیل، دیار او را در امور راجع به دادر

  .نخواهد شناخت



 (در امور مدینقاونن آینی دادریس دادگاههای عمویم و انقالب )

 

10 
 

ط وکیل کند که شییخصییا یا توسییموکل اخطار میدادگاه اطالع دهد، دادگاه بهوکیل اسییتعفای خود را به کهدرصییورتی – ۳۹ماده 
 .گرددی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف مینماید و دادرسجدید، دادرسی را تعقیب

ع استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطالع موکل خود برساند و پس از آن موضو
  .وکل استشود، رفع نقص به عهده منقص توسط دادگاه به موکل ابالغ میوکیل و اخطار رفع

وضیییحی لزم درصییورت فوت وکیل یا اسییتعفا یا عزل یا ممنوع شییدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشییت وی چنانچه اخذ ت – ۴۰ماده 
وارد توضیح به کند و با ذکر ممجلس قید میافتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتتأخیر نمیبهنباشد، دادرسی

  .توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشوددهد که شخصا یاموکل اطالع می

ر موجه وکالء مکلفند در هناام محاکمه حضیییور داشیییته باشیییند مار اینکه دارای عذر موجهی باشیییند. جهات زیر عذ – ۴۱ماده 
  :شودمحسوب می

  .فوت یکی از بستاان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم – ۱

  .ابتالء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود – ۲

  .حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد – ۳

 .وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود – ۴

آن دادگاه درصییورتی بهدادگاه ارسییال دارد.ای جلسییه محاکمه بهوکیل معذور موظف اسییت عذر خود را به طور کتبی با دلیل آن بر 
برای  دارصییالحیتمرجع صییورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بهاو را موجه بداند، درغیر ایندهد که عذرترتیب اثر می

ن و وقت د شیییود، دادگاه باید علت آعلت عذر وکیل تجدیکه جلسیییه دادگاه بهتعقیب انتظامی وکیل اطالع خواهد داد. درصیییورتی
  .علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شدصورت، جلسه بعدی دادگاه بهموکل اطالع دهد. دراینرسیدگی بعدی را به

شود و جمع بین  کهدرصورتی – ۴۲ماده  ست در دادگاهی که  هاآنوکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت  شد، لزم ا ممکن نبا
دیار لیحه بفرسییتد و یا  یهادادگاهاضییر شییود و به یا سییایر قوانین الزامی باشیید، ح آیین دادرسییی کیفریقانونبرابر حضییور او 

  .نماید درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیاری معرفی

اردد، درغیر شیییود که موجب تجدید جلسیییه دادگاه ن انجامعزل یا اسیییتعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی  – ۴۳ماده 
  .کرد علت جلسه را تجدید نخواهدصورت دادگاه به ایناین

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
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طور منفرد حق اقدام به هاآناز  یکهیچیکی از اصییحاب دعوا در دادرسییی دونفر وکیل معرفی کرده و به  کهدرصییورتی – ۴۴ماده 
افی اسییت و لیحه توسییط هر دو یا حضییور یکی از آنان با وصییول لیحه از وکیل دیار برای رسیییدگی دادگاه کنداده باشیید، ارسییال

صول لیحه  صورت عدم و سیدگی را ادامه خواهد داد. از وکیل غایب،در ضر، ر نانچه هر چدادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حا
شد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علتدو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعالم نموده تجدید  با

خواهد ندادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید رت جلسه بعدیصوشود. دراینجلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطالع داده می
  .شد

کشییور را داشییته باشیید،  عالیدیوانحق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و  نامهوکالتوکیلی که در  – ۴۵ماده 
بایهرگاه پس از صیییدور یا در موقع ابالغ آن اسیییتعفاء و از ر یت رأی امتناع نماید،  موکل ابالغ نماید در بهد دادگاه رأی را رأی 

ستعفاء وکیل اابالغ به وکیل یاد شده محسوب است مار اینکه موکل ثابت نماید از صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روزاین
نی به زیاخواهد شیید و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضییرر و اطالع بوده در این صییورت ابتدای مدت از روز اطالع وی محسییوببی

شییود و فرجام وکیل مسییتعفی قبول می باشیید. درخصییو  این ماده، دادخواسییت تجدیدنظر وموکل وارد شییود، وکیل مسییؤول می
اگر دادخواست  اموکل اخطار نماید که شخصًا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یطور کتبی بهدادگاه مکلف است به دفترمدیر

  .رطرف نمایدناقص باشد، نقص آن را ب

از نباشییید و وکیل در وکیلی که حق دادرسیییی در دادگاه بالتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجابالغ دادنامه به – ۴۶ماده 
  .نخواهد بود توکیل نیز نباشد، معتبر

کالت شیییود یا کند یا ممنوع از و خواهی فوت اگر وکیل بعد از ابالغ رأی و قبل از انقضیییای مهلت تجدیدنظر و فرجام – ۴۷ماده 
  .شد موکل محسوب خواهدی مهلت اعتراض از تاریخ ابالغ بهوظیفه وکالت نباشد، ابتدا انجامبه قادر قهریهقوه واسطهبه

آرای را دارد کلیه  وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالتردرمواردی که طرن دعوا یا دفاع به –تبصره 
  .گرددوکیل محسوب میها و مواعد از تاریخ ابالغ بهابالغ شود و مبداء مهلتاوصادره باید به

  دادرسی نخستین –باب سوم 

  دادخواست –فصل اول 

  تقدیم دادخواست –مبحث اول 

ست می – ۴۸ماده  ستلزم تقدیم دادخوا شدشروع رسیدگی در دادگاه م ست به دفتر دادگا .با صالح و در نقاطدادخوا ی که دادگاه ه 
  .گردددفتر شعبه اول تسلیم میاست به دارای شعب متعدد



 (در امور مدینقاونن آینی دادریس دادگاههای عمویم و انقالب )

 

12 
 

انده، تاریخ ثبت کرده، رسیییدی مشییتمل بر نام خواهان، خو  راآندادگاه پس از وصییول دادخواسییت باید فوری  دفترمدیر – ۴۹ماده 
 .ید نمایدقدخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را کننده داسال( با ذکر شماره ثبت به تقدیمروز و ماه وتسلیم )

  .شوددفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میتاریخ رسید دادخواست به

شد  – ۵۰ماده  شعب متعدد با ست، آنب دفترمدیرهرگاه دادگاه دارای  شعب، را جهت ارجاع بهاید فوری پس از ثبت دادخوا یکی از 
  .ا معاون وی برساندشعبه اول ینظر رئیسبه

  شرایط دادخواست –مبحث دوم 

  :چاپی مخصو  نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد هایبرگزبان فارسی در روی دادخواست باید به – ۵۱ماده 

  .المکان شغل خواهاننام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتااه و حتی – ۱

  .تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد دادخواست توسط وکیل کهدرصورتی –تبصره 

  .نام، نام خانوادگی، اقامتااه و شغل خوانده – ۲

  .که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشدتعیین خواسته و بهای آن مار آن – ۳

  .صود واضح و روشن باشدطوری که مقداند بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میتعهدات و جهاتی که به – ۴

  .آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد – ۵

ترتیب دله مثبته بهذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطالع مطلعین و غیره، ا – ۶
طور صحیح معین مشخصات و محل اقامت آنان را بهشود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و میو واضح نوشته

  .کند

  .دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر اناشت اوامضای دادخواست – ۷

صره  ستان و خیابان به – ۱تب ستا و ده شهر و رو صیات ازقبیل  صو شود که ابالاقامتااه باید با تمام خ شته  سهولت غ بهنحوی نو
  .ممکن باشد

  .دشه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتااه شخص حقوقی، نوشته خواهد چنانچ – ۲تبصره 
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داشییته باشیید در  راآنهریک از اصییحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصییی یا مدیریت شییرکت و امثال  کهدرصییورتی – ۵۲ماده 
  .شوددادخواست باید تصریح

  استموارد توقیف دادخو  –مبحث سوم 

شرن مواد آتی تکمیل شود لکن برای به جریان افتادن آن باید بهدر موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می – ۵۳ماده 
  :شود

  .آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد هایپیوستدادخواست و به کهدرصورتی – ۱

  .این قانون رعایت نشده باشد( ۵۱ماده )( ۶و  ۵، ۴، ۳، ۲که بندهای )وقتی – ۲

خواهان صییل بهدادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواسییت را به طور کتبی و مف دفترمدیردر موارد یادشییده در ماده قبل،  – ۵۴ماده 
قدام به رفع نقص اچه در مهلت مقرر چنان .دهد تا نقایص را رفع نمایدمدت ده روز به او مهلت میابالغ به اطالع داده و از تاریخ
ست به صادر میموجب قراری که مدیرننماید، دادخوا شین او  شارالیه، جان ار به خواهان گردد. این قر کند، رد میدفتر و در غیبت م

  .صو  قطعی استخهمان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در اینتواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ بهو نامبرده می شودمیابالغ 

ست – ۵۵ماده  شود، دادخوا گهی ظرف یکماه از تاریخ ابالغ اخطاریه دفتر تأدیه ن شار آ سیله دفتر رد به در هر مورد که هزینه انت و
شد. این قرار شکایت در دادگاه می خواهد  شد، جز ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل  سار از خواهان دادخ در مواردی کهبا ست اع وا

ه محسوب خواهد صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابالغ دادنامه رد اعسار به نامبرددادرسی تقدیم کرده باشد که دراینهزینه
  .شد

موجب قراری که خواست بههرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید داد – ۵۶ماده 
  .شودکند، دادخواست رد مییبت مشارالیه جانشین او صادر میدادگاه و در غدفترمدیر

  دادخواست هایپیوست –مبحث چهارم 

مطابقت آن با  وخواهان باید رونوشیت یا تصیویر اسیناد خود را پیوسیت دادخواسیت نماید. رونوشیت یا تصیویر باید خوانا  – ۵۷ماده 
ز اشییود یا دفتر یکی داده می جاآندادگاهی که دادخواسییت به  مقصییود از گواهی آن اسییت که دفتر .شییده باشییداصییل گواهی 

حل یا یکی از نباشید بخشیدار م هاآناز  یکهیچاسیناد رسیمی و در جائی که دیار یا یکی از ادارات ثبت اسیناد یا دفتر یهادادگاه
ه باید مطابقت در خارج از کشور تهیه شدتصویر سند که رونوشت یاکرده باشد در صورتیبا اصل گواهی  راآنادارات دولتی مطابقت 

 .های ایران گواهی شده باشدها و یا کنسولاریخانهآن با اصل در دفتر یکی از سفارت
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نویس ارجعاست خکه مدرک اد هاییقسمتمفصل باشد،  هاآنهرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال 
ست ست دادخوا صحاب دعوا نیز میعالوه .دگردمی شده پیو شخا  و مقامات فوق، وکالی ا شتبر ا های توانند مطابقت رونو

  .تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نماینداصل تصدیق کرده پس ازالصاق تقدیمی خود را با

شد، عالوه بر کهدرصورتی – ۵۸ماده  سناد به زبان فارسی نبا باید پیوست  گواهی شده آن نیز رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه ا
شود. ست  سب مورد گواهی خواهنددادخوا سولی ح سمی یا مأمورین کن صل را مترجمین ر شت با ا  صحت ترجمه و مطابقت رونو

  .نمود

ثب   – ۵۹ماده 
َمت اگر دادخواسییت توسییط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شییود، رونوشییت سییندی که م  ت سیی 

  .گرددپیوست دادخواست تسلیم دادگاه میاست، به دهندهتدادخواس

به عالوه یک نسییخه  هاآنپیوسییت آن باید در دونسییخه و درصییورت تعدد خوانده به تعداد  هایبرگدادخواسییت و کلیه  – ۶۰ماده 
  .تقدیم دادگاه شود

  بهای خواسته –فصل دوم 

سته از نظر  – ۶۱ماده  سیهزینهبهای خوا ست قید و ا دادر ست که در دادخوا ، ستاشده مکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی ا
  .ترتیب دیاری معین کرده باشدمار این که قانون

  :شودمیبهای خواسته به ترتیب زیر تعیین  – ۶۲ماده 

بی آن به نرخ رسمی ارزیااگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد،  – ۱
  .شودمیایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب اسالمیجمهوری بانک مرکزی

نماید بهای خواسیییته مسیییاوی اسیییت با حاصیییل جمع تمام در دعوای چندخواهان که هریک قسیییمتی از کل را مطالبه می – ۲
  .شودمی که مطالبه هاییقسمت

ت ازحاصل جمع ه منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت اسدر دعاوی راجع ب – ۳
 .داندحق در مطالبه آن میمنافعی که خواهان خود را ذیتمام اقساط و

صورتی ست با نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام حق کهدر ساوی ا سته م شد بهای خوا صل جمع مالعمر با نافع ده حا
  .ده سال باید استیفا کندسال یا آنچه را که ظرف
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ست که خواهان در – ۴ سته مبلغی ا ست معین کرده و خوانده تا اولین ج در دعاوی راجع به اموال، بهای خوا سی دادخوا سه دادر ل
  .اعتراض نکرده مار اینکه قانون ترتیب دیاری معین کرده باشد آن ایراد و یابه

گی باشد، حل بعدی رسید چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختالف حاصل شود و اختالف مؤثر در مرا – ۶۳ده ما
  .کردناس، بهای خواسته را تعیین خواهد شروع رسیدگی باجلب نظر کارش ازدادگاه قبل

  جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی –فصل سوم 

  جریان دادخواست –مبحث اول 

 کهدرصییورتیه را مالحظه و دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فورًا دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پروند دفترمدیر – ۶۴ماده 
ل( را تعیین و سییاعت و روز و ماه و سییانماید تا وقت دادرسییی )دفتر اعاده میبا صییدور دسییتور تعیین وقت به پرونده را کامل باشیید

ستور ابالغ ست را د صحاب دعوا و دادخوا صله بین ابالغ وقت به ا شود که فا سه باید طوری معین  سه ر صادرنماید. وقت جل وز جل
 .کمتر از پنج روز نباشد

شانی طرفین دعوا یا یکی از درمواردی سه کمتر از  هاآنکه ن صله بین ابالغ وقت و روز جل شد فا شور با خواهد وماه نددرخارج از ک
  .بود

ه نتواند ضمن باشند و دادگاکه با یکدیار ارتباط کامل نداشتهموجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود اگر به – ۶۵ماده 
ی رسیییدگی کند، دعاوی اقامه شییده را از یکدیار تفکیک و به هریک درصییورت صییالحیت جداگانه رسیییدگ هاآنبه یک دادرسییی

  .نمایدمی ندارد با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال صالحیتآنچهصورت نسبت بهکند و در غیر اینمی

ه دفتر اعاده دادخواسییت ناقص باشیید و دادگاه نتواند رسیییدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را ب کهدرصییورتی – ۶۶ماده 
عالم شده ت ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، نواقص اشود، خواهان مکلف اسطی اخطاریه به خواهان ابالغ می دهد. موارد نقصمی

ریخ ابالغ قابل صیییدور قرار، دادخواسیییت را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاموجبرا تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به
  .استخصو  قطعیباشد، رأی دادگاه دراینشکایت در همان دادگاه می

  ابالغ –مبحث دوم 

در پرونده بایاانی  راآن هایپیوستیک نسخه از دادخواست و  دفترمدیرپس از دستور دادگاه دایر به ابالغ اوراق دعوا،  – ۶۷ماده 
  .دارددیار را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابالغ و تسلیم به خوانده ارسال میمی کند و نسخه

ا به شییخص خوانده تسییلیم کند و در برگ دیار اخطاریه رسییید مأمور ابالغ مکلف اسییت حداکثر ظرف دو روز اوراق ر  – ۶۸ماده 
  .نمایدامتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده میبایرد. درصورت
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مأمور  وسساتآید. برای ابالغ درمحل کار کارکنان دولت و معمل میابالغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به – ۱تبصره 
ه اشییخا  یادشیید .شییودو شییرکتها، اوراق به کارگزینی قسییمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسییال میبه خدمات عمومی

رر در قانون مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صیییورت به مجازات مقبهباشیییند و باید حداکثرمسیییوول اجرای ابالغ می
  .گردندم میرسیدگی به تخلفات اداری محکو

  .آیدعمل میدر مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابالغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به – ۲تبصره 

تاان یا خادمان او که هرگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبس – ۶۹ماده 
ا در نسخه دوم ری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابالغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه ر ظاهسن و وضعیت

  .اعاده کند راآنقید و 

اخطاریه اسییتنکاف  هایبرگچنانچه خوانده یا هریک از اشییخا  یادشییده در ماده قبل در محل نباشییند یا از گرفتن  – ۷۰ماده 
کند و برگ اول را با سایر موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق میینکنند، مأمور ابالغ ا

راق مربوط را دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسیید، او تواند تا جلسیه رسییدگی بهخوانده میصیورتدهد. درایناوراق دعوا عودت می
  .دریافت نماید

ادشییده آید. مأموران یعمل میوسیییله مأموران کنسییولی یا سیییاسییی ایران بهواسییت درخارج از کشییور بهابالغ دادخ – ۷۱ماده 
ضمایم  ست و  سیلهراآندادخوا سفارت یا هر و سیله مأمورین  شد برای خوانده میو شته با ستند و مراای که امکان دا تب را از فر

یاسی نباشند در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا س کهرتیدرصورسانند.اطالع دادگاه میطریق وزارت امور خارجه به
  .دهدمی انجامطریقی که مقتضی بداند این اقدام را وزارت امورخارجه به

شانی خوانده نبوده یا قبل از ا – ۷۲ماده  ست ن ست معین کرده ا شود محلی را که خواهان در دادخوا بالغ تغییر کرده هرگاه معلوم 
وراق را عودت دهد. در نتواند نشییانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیار اخطاریه قید کندو ظرف دو روز امأمور همباشیید و 

عیین شده باشد که قانون مدنی ت( ۱۰۱۰اقامتااه خوانده برابر ماده ) در مواردی کهخواهد شد مار رفتار( ۵۴صورت برابر ماده )این
  .هد شددرهمان محل ابالغ خوا

از تعیین نشییانی  خواهان نتواند نشییانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص کهدرصییورتی – ۷۳ماده 
های کثیرالنتشار به هزینه بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامهاعالم ناتوانی کند

گه گهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشدی خواهد شد. تاریخ انتشارخواهان آ   .آ

گهی  هاآندر دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شییهر یا بخشییی از شییهر که عده  – ۷۴ماده  غیر محصییور اسییت عالوه بر آ
را معارض خود معرفی  هاآنخواهان ماده قبل، یک نسییخه از دادخواسییت به شییخص یا اشییخاصییی که مفاد دادخواسییت به شییرن

  .شودکند ابالغ میمی
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و نیز  هایشهردار دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و ی وابسته بههاآنسازمدر دعاوی راجع به ادارات دولتی و  – ۷۵ماده 
ساتی که تمام س سرمایه مو شی از  ضمایم به رئیس هاآنیا بخ ست اوراق اخطاریه و  یا قائم  دفتر مرجع مخاطب متعلق به دولت ا

سخه اول رسید اخذ صورت امتناع رئیس دفتر یا قائممیمقام او ابالغ و در ن ب در برگ اخطاریه مقام او از اخذ اوراق، مراتشود. در 
واهد بود ظیفه خو انجاماوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از شود. دراین مورد استنکاف از گرفتنقید و اوراق اعاده می

  .واهد شدرسیدگی به تخلفات اداری محکوم خمراجع صالحه اعالم و به مجازات مقرر در قانوندادگاه به دفترمدیروسیله و به

  .بالغ خواهد شدادر دعاوی مربوط به شعب مراجع بال یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او  –تبصره 

مضییاء و در امقام او یا دارنده حق دعاوی راجع به سییایر اشییخا  حقوقی دادخواسییت و ضییمائم آن به مدیر یا قائمدر  – ۷۶ماده 
  .ابالغ خواهد شد( ۷۲و  ۶۹، ۶۸مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد )صورت عدم امکان به

صره  حلی که به اداره کن ناردد، اوراق به آدرس آخرین مدر مورد این ماده هرگاه ابالغ اوراق دعوا در محل تعیین شیده مم – ۱تب
  .شده ابالغ خواهد شدثبت شرکتها معرفی

بالغ خواهد ادر دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستای یا مدیر تصفیه  – ۲تبصره 
  .شد

صره  آخرین  ای مدیر تصییفیه نباشییند، اوراق اخطاریه و ضییمائم آن بهمنحل شییده که دار  هایشییرکتدر دعاوی مربوط به  – ۳تب
  .ابالغ خواهد شد،شده استآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی مدیر قبل از انحالل در

ی که اهر وسیلهاگر خوانده درحوزه دادگاه دیاری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به – ۷۷ماده 
شد ابالغ شورایمیممکن با شداری یا  سط مأمورین انتظامی یا بخ شد تو سالمی  شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نبا ا

ضه ابالغ سفارشی دوقب ست  شدهمیمحل یا با پ شخا  یاد صحیح امرابالغ و اعاده اشود. ا سؤول اجرای  وراق برابر مقررات، م
ه نامبرده ابالغ خواهد وسیله اداره زندان بدادخواست و اوراق دعوا به ر بازداشتااه یا زندان باشد،خوانده د کهدرصورتی .خواهند بود

  .شد

هری که توانند محلی را برای ابالغ اوراق اخطاریه و ضیییمایم آن در شیییهریک از اصیییحاب دعوا یا وکالی آنان می – ۷۸ماده 
ن شییده ابالغ راجع به دعوا در محل تعیی هایبرگم کنند در این صییورت کلیه نموده، به دفتر دادگاه اعالمقردادگاه اسییت انتخاب

  .گرددمی

کرده ابالغ اوراق انتخابهرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابالغ شییده یا محلی راکه برای – ۷۹ماده 
شتباه  کهدرصورتیتغییر دهد وهمچنین ست ا شانی معین در دادخوا صحیح را بهن صات  شخ شد باید فوری محل جدید و م دفتر با

  .شود، اوراق درهمان محل سابق ابالغ میشده استعمل ناین ترتیبکه بهدادگاه اطالع دهد. تاوقتی
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کرده،  توانند مسییافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حسییاباز اصییحاب دعوا و وکالی دادگسییتری نمی یکهیچ – ۸۰ماده 
شود که رفته میمربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعالم مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیاوراق دعوای ابالغ

الم تغییر محل مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشییید. چنانچه بر دادگاه معلوم شیییود که اعقانون( ۱۰۰۴محل اقامت برابر ماده )
  .خواهد شدهمان محل اولیه ابالغوراق بهاقامت برخالف واقع بوده است ا

  .گرددتاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابالغ می – ۸۱ماده 

، تاریخ ابالغ  (۶۸و ندادن رسییید به شییرن مندرج در ماده )( ۶۷تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشییده در ماده ) –تبصررره 
  .محسوب خواهد شد

  :نامه تصریح و امضاء نمایدمأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابالغ – ۸۲اده م

  .طور روشن و خوانانام و مشخصات خود به – ۱

  .او ابالغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارددادخواست به کهکسینام  – ۲

  .روز، ماه و سال با تمام حروف محل و تاریخ ابالغ با تعیین – ۳

عتبار در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شیییخص مخاطب ابالغ شیییود درصیییورتی دارای ا – ۸۳ماده 
  .محرز شود که اوراق به اطالع مخاطب رسیده استاست که برای دادگاه

  ایرادات و موانع رسیدگی –مبحث سوم 

  :تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کندد زیر خوانده میدر موار  – ۸۴ماده 

  .دادگاه صالحیت نداشته باشد – ۱

گر همان دعوا بین همان اشییخا  در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیاری قبال اقامه شییده و تحت رسیییدگی باشیید و یا ا  – ۲
  .داردباشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دعوا نیست دعوایی

رشکستای، خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم و  – ۳
  .برای اقامه دعوا نداشته باشداهلیت قانونی

  .ادعا متوجه شخص خوانده نباشد – ۴
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  .ولیت یا قیمومت و سمت او محرز نباشدبه عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا  کهکسی – ۵

ه آن بدعوای طرن شده سابقا بین همان اشخا  یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت  – ۶
  .شده باشدحکم قطعی صادر

  .بدون قبضدعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه – ۷

  .ا مشروع نباشدمورد دعو  – ۸

  .دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد – ۹

  .نفع نباشدخواهان در دعوای مطروحه ذی – ۱۰

  .دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد – ۱۱

 کهدرصورتیست ابه عنوان وکالت یا ولیت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده  کهکسیخواهان حق دارد نسبت به  – ۸۵ماده 
  .محرز نباشد، اعتراض نمایدسمت او

  .تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کندخوانده اهلیت نداشته باشد می کهدرصورتی – ۸۶ماده 

  .ادث شودکه سبب ایراد متعاقبا حعمل آید مار اینایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به – ۸۷ماده 

نماید. درصیییورت مردود دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسیییبت به ایرادات و اعتراضیییات وارده اتخاذ تصیییمیم می – ۸۸ه ماد
  .ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمودشناختن ایراد، وارد

نماید و طبق ماده الحیت میهرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم ص( ۸۴ماده )( ۱درمورد بند ) – ۸۹ماده 
وا خودداری هرگاه دعوا در دادگاه دیاری تحت رسیییدگی باشیید، از رسیییدگی به دع( ۸۴ماده )( ۲کند و در مورد بند )میعمل( ۲۷)

  .مایدنوا صادر میقرار رد دع( ۸۴فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده )در آن مطرن است میکرده پرونده را به دادگاهی که دعوا

سبت به آن رأی نهرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعالم نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا  – ۹۰ماده 
  .دهد

  .توانند او را رد کننددادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می – ۹۱ماده 

  .تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشدقرابت نسبی یا سببی  –الف 
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  .دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد –ب 

  .دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد –ج 

  .دموضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باش دادرس سابقًا در –د 

ده و از تاریخ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسییر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرن باشیید و یا در سییابق مطرن بو -ه
  .دو سال ناذشته باشدصدور حکم قطعی

  .ا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرون باشنددادرس یا همسر ی –و 

به دادرس یا  دادرس پس از صییدور قرار امتناع از رسیییدگی با ذکر جهت، رسیییدگی نسییبت به مورد را( ۹۱درمورد ماده ) – ۹۲ماده 
شد،محول میدادرسان دیار دادگاه سان یا ارجاع به ی تکمیل دادر پرونده را برانماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی با

ین دادگاه که دادگاه فاقد شییعبه دیار باشیید، پرونده را به نزدیکتر دارد و در صییورتیمیشییعبه دیار نزد رئیس شییعبه اول ارسییال
  .نمایدعرض ارسال میهم

  جلسه دادرسی –فصل چهارم 

  .حه ارسال نمایندتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لیاصحاب دعوا می – ۹۳ماده 

ضور شخص دادرس ح در مواردی کهتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی هریک از اصحاب دعوا می – ۹۴ماده 
ضوع در برگ اخطاریه قید میخواهان یا خوانده ضشود. دراینیا هر دو را لزم بداند این مو صًا مکلف به ح شخ ور خواهند صورت 

  .بود

ر دعدم حضییور هریک از اصییحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسییه دادرسییی مانع رسیییدگی و اتخاذ تصییمیم نیسییت.  – ۹۵ماده 
شود و با اخذ توکه دادگاه به اخذموردی ضر ن شده حا سه تعیین  شد و نامبرده درجل شته با ضیح از خواهان نیاز دا ضیح از خوانده تو

ند در ماهیت از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتوا یکهیچبا دعوت قبلی  کهدرصورتیهم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین
  .خواهد شددعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال

. خوانده را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید هاآنخواهان باید اصل اسنادی که رونوشت  – ۹۶ماده 
د خوانده باید به استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسنا هاآنخواهد به رونوشت اسنادی را که میو نیز باید اصل

طرف تسییلیم باشیید. یک نسییخه از رونوشییتهای یادشییده در پرونده بایاانی و نسییخه دیار بهعالوه یک نسییخهبه هاآنتعداد خواه
 .شودمی
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صل اسناد خود را، اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید ا درمورد این ماده هرگاه یکی از
که و ال در صورتی اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و مالحظه طرف بفرستدو اگر خوانده است

ن باشییید و شیییود و اگر خواها، اگر خوانده باشییید از عداد دلیل او خارج میانکار واقع شیییودآن سیییند عادی باشییید ومورد تردید و
یل کمی مدت یا دل  واسیطهبهخوانده  کهدرصیورتیگردد. ابطال میدادخواسیت وی مسیتند به ادله دیاری نباشید در آن خصیو 

صییحت ون بهگاه درخواسییت او را مقر چنانچه داد دیار نتواند اسییناد خود را حاضییر کند حق دارد تأخیر جلسییه را درخواسییت نماید،
  .نمایددانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می

ارایه اسیییناد  خوانده تا پایان جلسیییه اول دادرسیییی دلیلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با کهدرصیییورتی – ۹۷ماده 
  .ص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شددرصورت تقاضای خواهان و تشخیجدیدمقدور نباشد

ودن آن یا تواند خواسییته خود را که در دادخواسییت تصییریح کرده در تمام مراحل دادرسییی کم کند ولی افزخواهان می – ۹۸ماده 
ه باشد و تا نشأ واحدی داشتخواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرن شده مربوط بوده و متغییر نحوه دعوا یا

  .کرده باشدپایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعالم

  .دبار به تأخیر بینداز تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکدادگاه می – ۹۹ماده 

ه نزدیکترین وقت دگی داشته باشد به دستور دادگاهرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسی – ۱۰۰ماده 
  .معین خواهد شدرسیدگی ممکن

  .خواهد بوددر مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه  –تبصره 

جلسیه ا ذکر نحوه اختالل درصییورتتواند دسییتوراخراج اشییخاصییی راکه موجب اختالل نظم جلسییه شییوند بدادگاه می – ۱۰۱ماده 
صحاب دعوا شود و اگر مرتکب از ابیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا میصادر کند و یا تا

  .پنج روز محکوم خواهد شدیا وکالی آنان باشد به حبس از یک تا

  :وشته شوددرموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید ن – ۱۰۲ماده 

  .وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد – ۱

  .وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیار استفاده نماید – ۲

  .دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لزم بداند کهدرصورتی – ۳
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 هاآنتمامی  رند در همان دادگاه مطرن باشییید، دادگاه بهاگر دعاوی دیاری که ارتباط کامل با دعوای طرن شیییده دا – ۱۰۳ماده 
شعبه اول یکجا رسیدگینماید ویکجا رسیدگی می شعب با تعیین رئیس  شد در یکی از  شده با شعبه مطرن  خواهد  چنانچه درچند 

 .شد

  .درمورد این ماده وکال یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند

سه قید و روز و در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیاری لزم باشد، علت مزبور، زیر صورتجل – ۱۰۴ ماده
تضی صدور دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مق کهدرصورتیاصحاب دعوا ابالغ خواهد شد. بعد تعیین و بهساعت جلسه

  .دهد و نسبت به قسمتی دیار رسیدگی را ادامه خواهد دادمت رأی میقسرأی باشد، دادگاه نسبت به همان

  توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست –فصل پنجم 

سمت یکی از آنان که به – ۱۰۵ماده  شود یا  صحاب دعوا فوت نماید یا محجور  سمت، داخل هرگاه یکی از ا سی دموجب آن  ادر
ن و درخواست دارد. پس از تعیین جانشیطرف دیار اعالم میه طور موقت متوقف و مراتب را بهدادگاه رسیدگی را بشده زایل گردد

سی ادامهذی سی مینفع، جریان دادر صحاب دعوا تأثیری در دادر سمت یکی از ا سبت به نیابد مار این که فوت یا حجر یا زوال 
  .ه خواهد یافتبه دیاران ادامصورت دادرسی نسبتدیاران نداشته باشد که در این

تی یا درصیییورت توقیف یا زندانی شیییدن یکی از اصیییحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دول – ۱۰۶ماده 
  .دهدشود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدادرسی متوقف نمیمسافرت ضروری،

  :گیردزیر صورت می استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب – ۱۰۷ماده 

ادخواست صادر تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دخواهان می –الف 
  .نمایدمی

ر وا صیییادکه دادرسیییی تمام نشیییده دعوای خود را اسیییترداد کند . در این صیییورت دادگاه قرار رد دعتواند مادامیخواهان می –ب 
  .نمایدمی

دعوای خود  استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از –ج 
  .نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کردصرفبه کلی

  امور اتفاقی –فصل ششم 

  تأمین خواسته –مبحث اول 
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 ت تأمین درخواس – ۱

که حکم ا وقتیتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تخواهان می – ۱۰۸ماده 
  :درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است شده استنقطعی صادر

  .شددعوا مستند به سند رسمی با –الف 

  .خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد –ب 

  .موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشددر مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به –ج 

  .صندوق دادگستری بپردازدطرف مقابل وارد آید نقدا بهخواهان، خساراتی را که ممکن است به –د 

صره پذیرد. ینظر دادگاهی اسییت که درخواسییت تأمین را ممیزان خسییارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسییته بهتعیین  -تب
  .موکول به ایداع خسارت خواهد بودصدور قرار تأمین

واردی که در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصییلی یا طاری و درخواسییتهای مربوط به امور حسییبی به اسییتثنای م – ۱۰۹ماده 
سبی ست، خوانده میقانون امور ح شته ا شی از مراجعه به دادگاه را مقرر دا سارات نا الوکاله و حق دادرسیهزینهتواند برای تادیه خ

شود از ست خواهان محکوم  ضای تأمین نماید. دادگاه که ممکن ا ضای مزبور را با توجه به کهدرصورتیدادگاه تقا ضع  تقا نوع و و
د ماند و در وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسیییی متوقف خواهنماید و تابداند، قرار تامین صیییادر میدعوا و سیییایر جهات موجه 

شود و خواهان تامینصورتی د دادخواست ندهد به درخواست خوانده قرار ر که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی 
  .شودخواهان صادر می

صره  شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در چنانچه بر دادگاه مح –تب بوده، دادگاه مکلف  تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی انجامرز 
  .به نفع دولت محکوم نماید دادرسیهزینهصدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر است در ضمن

ستند  – ۱۱۰ماده  شد و همچن هاآندر دعاویی که م سفته یا برات با سمچک یا  سناد ر ستند به ا ی و دعاوی ین در مورد دعاوی م
  .تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نمایدنمیخواندهعلیه متوقف،

  .شود که صالحیت رسیدگی به دعوا را دارددرخواست تأمین از دادگاهی می – ۱۱۱ماده 

ست کهدرصورتی – ۱۱۲ماده  ست کننده تأمین تا ده روزدرخوا صل دعوا دادخوا سبت به ا صدور قرار تأمین ن ندهد، دادگاه  از تاریخ 
  .نمایدخوانده، قرار تأمین را لغو میدرخواستبه
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  .شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشددرخواست تأمین درصورتی پذیرفته می – ۱۱۳ماده 

سل – ۱۱۴ماده  سبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد ت سیدهن ست، یم آن نر صورتیا سمی  کهدر سند ر ستند به  در  وحق م
  .توان درخواست تأمین نمودتفریط باشد میمعرض تضییع یا

دگاه بدون نظر دادگاه برسییاند، دامکلف اسییت پرونده را فوری به دفترمدیردرخواسییت تأمین شییده باشیید  کهدرصییورتی – ۱۱۵ماده 
  .نمایدرد می راآننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا دلیل درخواست کنبهطرف،اخطار به

ادگاه در اولین جلسه این قرار اعتراض نماید. دشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز بهقرار تأمین به طرف دعوا ابالغ می – ۱۱۶ماده 
  .نمایدآن تعیین تکلیف میرسیدگی نموده و نسبت بهبه اعتراض

د و تأخیر اجرا باعث که ابالغ فوری ممکن نباشدرمواردی .تأمین باید فوری به خوانده ابالغ و پس از آن اجرا شودقرار  – ۱۱۷ماده 
  .شودخواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابالغ میتضییع یا تفریط

لیه خواهان عدرصورت صدور حکم قطعی موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد.  کهدرصورتی – ۱۱۸ماده 
  .شودخود مرتفع میو یا دادخواست، تأمین خود بهیا استرداد دعوا

  .قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست – ۱۱۹ماده 

رای او به بموجب رأی قطعی محکوم به بطالن دعوا شیییود و یا حقی قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به کهدرصیییورتی – ۱۲۰ماده 
با تسلیم  شده استاو وارد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین بهاثبات نرسد،

دادرسییی مدنی و پرداخت مطالبه کند. مطالبه خسییارت دراین مورد بدون رعایت تشییریفات آییندلیل به دادگاه صییادرکننده قرار،
بالغ با دلیل شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ امیطرف ابالغگیرد. مفاد تقاضا بهصورت می دادرسیهزینه

سیییت. انماید. این رأی قطعی مقتضیییی صیییادر میدلیل طرفین رسییییدگی و رأیالعاده بهآن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق
ن به او به درخواست خواهاارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شدهخوانده درمهلت مقرر مطالبه خس کهدرصورتی

 .شودمسترد می

 اقسام تأمین  – ۲

  .تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول – ۱۲۱ماده 

  .قیف نمایدتواند مال دیاری را به عوض آن تواگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی – ۱۲۲ماده 
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شد، دادگاه معادل قی کهدرصورتی – ۱۲۳ماده  شد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نبا سته عین معین نبا سته خوا مت خوا
  .کندخوانده توقیف میاز سایر اموال

نده می – ۱۲۴ماده  بهخوا ند  یا اور خواهد توقیف عوض مالی که دادگاه میتوا قد  یا توقیف کرده اسیییت، وجه ن هادار کند و  اق ب
ستری یا یکی از میزان همان مال دربه ست تبدیل مالی راودیعه باذارد. همچنین می هابانکصندوق دادگ که توقیف  تواند درخوا

ست شروط به این شده ا سهولت فروش از مالی کبه مال دیار بنماید م شده از نظر قیمت و  شنهاد شده ف ه قبال توقیکه مال پی
  .مال منوط به رضایت خواهان استکمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل است

و روز به اسییت. دادگاه مکلف اسییت ظرف دشییود که قرار تأمین را صییادر کردهدرخواسییت تبدیل تأمین از دادگاهی می – ۱۲۵ماده 
  .ضی صادر نمایدرسیدگی کرده، قرار مقتدرخواست تبدیل

یابی و حفم اموال توقیف شییییده و توقیف – ۱۲۶ماده  حقوق  توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صیییورت برداری و ارز
پیش  اموال منقول وی که نزد شییخص ثالث موجود اسییت، به ترتیبی اسییت که در قانون اجرای احکام مدنیاسییتخدامی خوانده و

  .شده استبینی 

سهم خوانده توقیف می – ۱۲۷ماده  سوم  صول امالک و باغها به مقدار دو صول جمعاز مح شد شود. اگر مح شده با أمور مآوری 
فعات دآوری نشییده باشیید برداشییت آن خواه، دفعتا و یا به نماید. هرگاه محصییول جمعمشییخص و توقیف میاجراء سییهم خوانده را

ضور مأمور اجرا به سازد. مأموخوانده مکلف عمل خواهد آمد.باح صول مطلع  شت مح ست مأمور اجراء را از زمان بردا ر اجرا حق ا
هد کرد. شود حضور پیدا خواآوری میتعیین میزان محصولی که جمعگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برایهیچ

  .خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت

وخته شده، وجه صولتی که در معرض تضییع باشد فورًا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فر مح –تبصره 
  .گرددحساب سپرده دادگستری تودیع میحاصل در

ست کننده تأ – ۱۲۸ماده  شد درخوا ضی تأمین با شده عین معین و مورد ادعای متقا ستای چنانچه مال توقیف  شک مین بر در ور
  .تقدم داردسایر طلبکاران حق

انون در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصیییل سیییوم از باب هشیییتم این ق – ۱۲۹ماده 
ن( الزامی)   .استمستثنیات دی 

  ورود شخص ثالث –مبحث دوم 
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ا در ی خود مسیتقال حقی قایل باشید و یا خود ر هرگاه شیخص ثالثی در موضیوع دادرسیی اصیحاب دعوای اصیلی برا – ۱۳۰ماده 
شدن یکی از که رسیدگی این، وارد دعوا گردد، چهشده استتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعالم ننفع بداند، میطرفین ذیمحق 

مطرن است  جانآدر  صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعواتجدیدنظر. درایندر مرحله بدوی باشد یا در مرحله
  .نمایدتقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعالن

نسخه  دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعالوه یک – ۱۳۱ماده 
  .دادخواست اصلی را دارا خواهد بودباشد و شرایط

ای از گردد و نسییخهشییخص ثالث وقت رسیییدگی به دعوای اصییلی به وی نیز اعالم می پس از وصییول دادخواسییت – ۱۳۲ ماده
دسییتور دادگاه وقت جلسییه شییود. درصییورت نبودن وقت کافی بهبرای طرفین دعوای اصییلی ارسییال میدادخواسییت و ضییمائم آن

  .دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد

دعوای اصلی منوط  منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی بهد که دعوای ثالث بههرگاه دادگاه احراز نمای – ۱۳۳ماده 
  .کندهریک جداگانه رسیدگی میباشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده بهدعوای ثالث نمیبه رسیدگی به

 .او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود – ۱۳۴ماده 

  .رحله استترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن م

  جلب شخص ثالث –مبحث سوم 

دلیل خود  وسه اول دادرسی جهات تواند تا پایان جلهریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لزم بداند، می – ۱۳۵ماده 
ست جلب او را بنماید، چه دعوا دررا اظهار کرده و ست از دادگاه درخوا سه با تقدیم دادخوا سه روز پس از جل ستین  ظرف  مرحله نخ

  .باشد یا تجدیدنظر

ادخواست دست جلب را با بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخوا کهدرصورتیعلیه غیابی محکوم – ۱۳۶ماده 
یل خود را علیه نیز حق دارد در اولین جلسییه رسیییدگی به اعتراض، جهات و دل تواما به دفتر دادگاه تسییلیم کند، معترضاعتراض

  .دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نمایداظهار کرده و ظرف سه روز

 .تعداد اصحاب دعوا بعالوه یک نسخه باشدضمائم باید به دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و – ۱۳۷ماده 

  .بود جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد
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ضمائم  ودادخواست از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن  کهدرصورتی – ۱۳۸ماده 
  .نمایداصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابالغ میآن برای

دادگاه  شییود خوانده محسییوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری اسییت. هرگاهشییخص ثالث که جلب می – ۱۳۹ماده 
ده به توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموور تأخیر رسیدگی است میمنظجلب شخص ثالث بهاحراز نماید که

  .هریک جداگانه رسیدگی کند

 . قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است – ۱۴۰ماده 

عنوان هبه آن با دعوای اصییلی، در دادگاهی که بقرار در مرحله تجدیدنظر فسییخ شییود، پس از فسییخ قرار، رسیییدگی  کهدرصییورتی
  .آیدعمل مینماید، بهمیتجدیدنظر رسیدگی

  دعوای متقابل –مبحث چهارم 

صورتیچنین دعوایی  .تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نمایدخوانده می – ۱۴۱ماده  ص کهدر شی از یک با دعوای ا لی نا
شاء بوده یا سیدگی می ارتباط کاملمن شده و تواما ر شد، دعوای متقابل نامیده  شته با شد، در شود و چنانچه دعوای متقادا بل نبا

 .خواهد شدطور جداگانه رسیدگیدادگاه صالح به

  .بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیاری باشد

ن که برای شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آواست اقامه میموجب دادخدعوای متقابل به – ۱۴۲ماده 
  .و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد شودمیشود، دعوای متقابل محسوب ناصلی اظهار میدفاع از دعوای

را در جلسییه  گر خواهان دعوای متقابلدادخواسییت دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسییه دادرسییی تقدیم شییود و ا  – ۱۴۳ماده 
د رد یا ابطال تواند برای تهیه پاسیییخ و ادله خود تأخیر جلسیییه را درخواسیییت نماید. شیییرایط و موار خوانده میدادرسیییی اقامه نماید،

  .خواهد بوددادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی

  اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی –مبحث پنجم 

واسییت طرف عنوان شییخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخهای خارج، چه خواهان اصییلی باشییند و یا بهاتباع دولت – ۱۴۴ماده 
ارند. آن محکوم گردند باید تأمین مناسیییب بسیییپالوکاله بهو حق دادرسییییهزینهخسیییارتی که ممکن اسیییت بابت دعوا، برای تأدیه

  .شودو تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می ایراندرخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه

  :باشنددرموارد زیر اتباع بیاانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می – ۱۴۵ماده 
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  .در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند – ۱

  .دعاوی راجع به برات، سفته و چک – ۲

  .دعاوی متقابل – ۳

  .باشددعاوی که مستند به سند رسمی می – ۴

گهی رسمی اقامه می – ۵   .شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقفدعاوی که بر اثر آ

و سلب و یا سبب اهرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از  – ۱۴۶ماده 
  .از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نمایدتأمین معافیت از

سپردن آن را تعیین نماید و تا – ۱۴۷ماده  سیدگی و مقدار و مهلت  ست تأمین، ر سبت به درخوا ست ن وقتی تأمین  دادگاه مکلف ا
اده باشد ی دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین ندمدت مقرر برا کهدرصورتیدادرسی متوقف خواهد ماند. شده استداده ن

  .گرددمی و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادردر مرحله نخستین به تقاضای خوانده

کند. ن تعیین میبرای تأمیچنانچه بر دادگاه معلوم شییود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیسییت، مقدار کافی را  – ۱۴۸ماده 
  .شودخواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام میدرصورت امتناع

  تأمین دلیل و اظهارنامه –فصل هفتم 

  تأمین دلیل –مبحث اول 

ل تحقیق محلی مدارک دعوای آنان ازقبینفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلیل و اشخا  ذی در مواردی که – ۱۴۹ماده 
سب اطالع از ستفاده از قرائن و امارات موجود در محلو ک سان یا دفاتر تجاری یا ا شنا ستعالم نظر کار و یا دلیلی که  مطلعین و ا

 .را بنمایند هاآنتوانند از دادگاه درخواست تأمین متعسر خواهد شد، مینزد طرف دعوا یا دیاری است، متعذر یا

  .گونه دلیل استبرداری از اینمقصود از تأمین در این موارد فقط مالحظه و صورت

  .درخواست تأمین دلیل ممکن است درهناام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد – ۱۵۰ماده 

  :درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد – ۱۵۱ماده 

  .کننده و طرف اومشخصات درخواست – ۱
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  .شودموضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می – ۲

  .شده استاوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل  – ۳

که . در امورینماید ولی عدم حضییور او مانع از تأمین دلیل نیسییتدادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضییار می – ۱۵۲ماده 
  .نمایدتأمین دلیل میدادگاه بدون احضار طرف، اقدام به داشته باشد فوریت

ه فقط تأمین دلیل کدادگاه ارجاع دهد مار در مواردی  دفترمدیرالبدل یا دادرس علیتواند تأمین دلیل را بهدادگاه می – ۱۵۳ماده 
وجب وثوق ًا اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل مقرار گیرد در این صییورت قاضییی صییادرکننده رأی باید شییخصییمبنای حکم دادگاه

  .دادگاه باشد

صورتی – ۱۵۴ماده  ستدر  شد،که تعیین طرف مقابل برای درخوا ست تأمین دلیل بدوکننده تأمین دلیل ممکن نبا ن تعیین درخوا
  .خواهد شدجریان گذاشته به طرف پذیرفته و

  .باشدیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه میتأمین دلیل برای حفم آن است و تشخ – ۱۵۵ماده 

  اظهارنامه –مبحث دوم 

روط براین که وسییله اظهارنامه از دیاری مطالبه نماید، مشیتواند قبل از تقدیم دادخواسیت، حق خود را بههرکس می – ۱۵۶ماده 
سیده موعد مطالبه شدر ستطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه به .با و بخواهد  راجع به معامالت و تعهدات خود با دیاری ا

 .طرف ابالغ نمایداظهارنامه به وی برساند ضمنطور رسمی بهبه

  .شودابالغ می هادادگاهاظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و امالک کشور یا دفاتر 

رج از نزاکت که حاوی مطالب خالف اخالق و خاهایینامهتوانند از ابالغ اظهار می هادادگاهاداره ثبت اسیییناد و دفتر  –تبصرررره 
  .باشد، خودداری نمایند

مخاطب باشیید باید آن ال یا سییندی از طرف اظهارکننده بهاظهارنامه مشییعر به تسییلیم چیزی یا وجه یا م کهدرصییورتی – ۱۵۷ماده 
که طرفین  ظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مار آننمرجع ابالغ، تحتسیییند هناام تسیییلیم اظهارنامه به چیز یا وجه یا مال یا

  .باشندهناام تعهد محل و ترتیب دیاری را تعیین کرده

  دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت –فصل هشتم 

 :دعوای تصرف عدوانی عبارتست از – ۱۵۸ماده 
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ود را خل را از تصییرف وی خارج کرده و اعاده تصییرف ادعای متصییرف سییابق مبنی براین که دیاری بدون رضییایت او مال غیرمنقو 
  .نمایددرخواست می نسبت به آن مال

 :دعوای ممانعت از حق عبارت است از – ۱۵۹ماده 

  .رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیاری بخواهد کهکسیتقاضای 

 :دعوای مزاحمت عبارت است از – ۱۶۰ماده 

 ه متصییرفات اونماید که نسییبت بموجب آن متصییرف مال غیرمنقول درخواسییت جلوگیری از مزاحمت کسییی را میدعوایی که به
  .باشدمال را از تصرف متصرف خارج کرده کهمزاحم است بدون این

قبل از  د،در دعاوی تصییرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضییوع دعوا حسییب مور  – ۱۶۱ماده 
شدن ستفاده او بوده و بدون رضایت خارج  او و یا به غیر  ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد ا

  .شده استخارج وسیله قانونی از تصرف وی

ز حق اسییتفاده او در دعاوی تصییرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سییند مالکیت دلیل بر سییبق تصییرف  – ۱۶۲ماده 
  .طریق دیار ثابت نمایدطرف دیار سبق تصرف و استفاده از حق خود را به کهباشد مار آنمی

عدوانی و  تواند نسییبت به تصییرفکه راجع به مالکیت یا اصییل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده اسییت، نمیکسییی – ۱۶۳ماده 
  .دعوا نمایدممانعت از حق، طرن

شد، – ۱۶۴ماده  شجار یا احداث بنا کرده با صرف عدوانی، غرس ا صرف پس از ت صرف عدوانی، مت شجار و  هرگاه در ملک مورد ت ا
صورتی شد و در ظرف یک ماه از تاریباقی می بنا در صرف عدوانی با صرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم ت خ اجرای ماند که مت

  .واست بدهددادخ دارصالحیت حکم، در باب مالکیت به دادگاه

شد متصرف شد، اگر موقع برداشت محصول رسیدهدر ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده با کهدرصورتی – ۱۶۵ماده  با
شت و اجرت عدوانی باید صول را بردا سیدهالمثل را تأدیه نماید. فوری مح صول نر شت مح شد، چه اینکه بذر چنانچه موقع بردا با

هم سییپس از جلب رضییایت متصییرف عدوانی مخیر اسییت بین اینکه قیمت زراعت را نسییبت به  لهحکومروییده یا نروییده باشیید م
صرف سترنج او پرداخت کند و ملک را ت صرف عدواصاحب بذر و د صرف مت صول در ت شت مح نی باقی نماید یا ملک را تا پایان بردا

ن آثار متصیییرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصیییال تواندله میالمثل آن را دریافت کند. همچنین محکومباذارد و اجرت
  .گرفته مکلف نماید انجامتخریبی که توسط وی 

  .نمایدالمثل زمان تصرف نیز محکوم میله، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرتدرصورت تقاضای محکوم –تبصره 
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اشییید، بیا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضیییابطین دادگسیییتری هرگاه تصیییرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت  – ۱۶۶ماده 
یری اقدامات بعدی خوانده جلوگ انجامبه موضییوع شییکایت خواهان رسیییدگی و با حفم وضییع موجود از  ضییابطین مذکور مکلفند

  .برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند مراجع قضایی اطالع داده،نمایند و جریان را به

باید فورًا از  علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شییود، ضییابطینه بهچنانچ –تبصرره 
  .درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند وقوع هرگونه

ستدو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به کهدرصورتی – ۱۶۷ماده  شته یا ا صرف دا شترک در ت ضی از آنان کردهفاده میطور م اند و بع
ز حق ااسییتفاده و یا مزاحم اسییتفاده بعضییی دیار شییود حسییب مورد درحکم تصییرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت  مانع تصییرف یا

  .خواهد بودمحسوب و مشمول مقررات این فصل

( که هاآنو امثال  از قبیل بالبر و پله برقی)دعاوی مربوط به قطع انشیییعاب تلفن، گاز، برق و وسیییایل تهویه و نقاله  – ۱۶۸ماده 
ستفاده در اموال صل میمورد ا شمول مقررات این ف ست م سات مر غیرمنقول ا س شد مار اینکه اقدامات بال از طرف مؤ بوط چه با

  .به قرارداد صورت گرفته باشد دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند

ررات موضییوع رسیییدگی به دعوای تصییرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقهرگاه شییخص ثالثی در  – ۱۶۹ماده 
تواند وارد دعوا شییود. نفع بداند، تا وقتی که رسیییدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشیید، میذی یادشییده خود را

  .نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کردمرجع مربوط به این امر رسیدگی

توانند به قائم باشند میطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیاری متصرف میمستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به – ۱۷۰ماده 
  .مقررات بال شکایت کنند مقامی مالک برابر

مه مالک یا مأذون از اظهارناکلی هر امین دیاری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابالغ  طورسرایدار، خادم، کارگر و به – ۱۷۱ماده 
  .شودیمکه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب کسی طرف مالک یا

ین یا متصرف دعوای تخلیه مربوط به معامالت با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و ام –تبصره 
  .خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود داد و شرایطقرار 

ین با رعایت اگر در جریان رسیییدگی به دعوای تصییرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سییند ابرازی یکی از طرف – ۱۷۲ماده 
چه سند یادشده مؤثر جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنان قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا(۱۲۹۲مفاد ماده )

  .کرد اصالت سند نیز رسیدگی خواهدکننده بهحراز نمود، مرجع رسیدگیحقیقت را ا در دعوا باشد و نتوان از طریق دیاری
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دولتی یا  هایشرکتارتخانه یا مؤسسات و دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وز به – ۱۷۳ماده 
  .باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد وابسته به دولت

را عدوانًا  احراز کند خوانده، ملک متصییرفی خواهانطور مقتضییی دهد که بهدادگاه درصییورتی رأی به نفع خواهان می – ۱۷۴ماده 
 . اده خواهان نموده استمزاحمت یا ممانعت از حق استفتصرف و یا

ر چنانچه قبل از صییدور رأی، خواهان تقاضییای صییدور دسییتور موقت نماید و دادگاه دلیل وی را موجه تشییخیص دهد، دسییتو
ردن آثار موجود و یا و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشییجار یا کشییت و زرع، یا از بین ب جلوگیری از ایجاد آثار تصییرف

 . ملک مورد دعوا صادر خواهد کرداز ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در جلوگیری

  .یدکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصو  صادر نماشود مار ایناین دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می

دسیتور مرجع بهت از حق باشید، بالفاصیله رأی صیادره مبنی بر رفع تصیرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانع کهدرصیورتی – ۱۷۵ماده 
سط ست تجدیدنظر مانع اجرا نمی صادرکننده، تو شد و درخوا ستری اجرا خواهد  ضابطین دادگ شداجرای دادگاه یا  صورت در  . با

 کهرصورتیدشود و دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میاجرایی به فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات
  .قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا

صی – ۱۷۶ماده  شخا صرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم راا صرف یا  که پس از اجرای حکم رفع ت ت
ایند، به مجازات تصیییرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نم ممانعت از حق بنمایند یا دیاران را بهمزاحمت یا

  .محکوم خواهند شد مقرر در قانون مجازات اسالمی

  .آیدعمل میهدعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت برسیدگی به – ۱۷۷ماده 

  سازش و درخواست آن –فصل نهم 

  سازش –حث اول مب

  .طریق سازش خاتمه دهندتوانند دعوای خود را بهطرفین میمرحله از دادرسی مدنی  درهر – ۱۷۸ماده 

شند، هرکدام از آنان می کهدرصورتی – ۱۷۹ماده  سایرین بادر دادرسی خواهان یا خوانده متعدد با سازش  تواند جدا از  طرف خود 
  .نماید

شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و فین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میسازش بین طر  – ۱۸۰ماده 
  .غیررسمی باشد نامهسازش
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ه مربوط قید نامه در پروندموجب سازشهرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به – ۱۸۱ماده 
  .الجرا خواهد بودتابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لزمآن نماید و اجرایمی

مجلس منعکس و به هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت – ۱۸۲ماده 
  .رسدیا دادرسان و طرفین میامضای دادرس و

صره  سازش در حین اجرای قرار وا –تب سازشچنانچه  شود،  سط ققع  سازش بهنامه تنظیمی تو ضی مجری قرار در حکم  عمل ا
  .آمده در دادگاه است

سازش – ۱۸۳ماده  شد طرفین باید در دادگاه حاضر شدههرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و  و به صحت  نامه غیر رسمی با
صورتآن اقرار نمایند. اقرار شده و به امطرفین در  شته  صورت عدم حضای دادرس دادگاه و طرفین میمجلس نو سد در  ضور ر

  .نامه دادرسی را ادامه خواهد دادتوجه به مندرجات سازشطرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون

نماید یدادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرن فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی م – ۱۸۴ماده 
سییت و مانند نافذ و معتبر ا هاآنشییود نسییبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی طبق مواد فوق تنظیم می نامه کهاد سییازشمف

یا امور  دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاویچه این که مورد سازش مخصو  به شود،به موقع اجرا گذاشته می هادادگاهاحکام 
  .دیاری باشد

الرعایه اند لزمعمل آوردهه سییازش محقق نشییود، تعهدات و گذشییتهایی که طرفین هناام تراضییی به سییازش بههرگا – ۱۸۵ماده 
  .نیست

  درخواست سازش –مبحث دوم 

ست نماید که طرف او را برای هرکس می – ۱۸۶ماده  ستین بطورکتبی درخوا ازش دعوت ستواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخ
  .کند

ه طرف کنامه باید قید گردد اسیت که برای احضیار خوانده مقرر اسیت ولی در دعوتترتیب دعوت برای سیازش همان – ۱۸۷ماده 
  .شوددادگاه دعوت میبه برای سازش

نماید. درصورت آن می انجامسازش و سعی در بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به – ۱۸۸ماده 
صورتوفقیت بهعدم م شته بهسازش تحقیقات و عدم موفقیت را در  ضا طرفین میمجلس نو ا هر یرساند. هرگاه یکی از طرفین ام

  .کندمجلس قید میمراتب را در صورت دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه

  .طرن دعوا ارشاد خواهد کرددادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای  کهدرصورتی – ۱۸۹ماده 
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گاه مراتب را طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، داد نامه، طرف حاضر نشد یا بههرگاه بعد از ابالغ دعوت – ۱۹۰ماده 
  .نمایدکننده سازش برای اقدام قانونی اعالم میدرخواستقید کرده و به مجلسدر صورت

 عمل خواهد نامه حاضییر شییده و پس از آن اسییتنکاف از سییازش نماید، برابر ماده بالالغ دعوتهرگاه طرف بعد از اب – ۱۹۱ماده 
  .شد

ضور در هرحال مانع نمی – ۱۹۲ماده  سازش بعد از ح ضور در دادگاه یا عدم قبول  ستنکاف طرف از ح ار دیار از بشود که طرفین ا
  .دادگاه دیار خواستار سازش شوند همین دادگاه یا

  .درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد – ۱۹۳ماده 

  .گرفت دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرن و مورد بررسی قرار خواهد دادرسیهزینهدرخواست سازش با پرداخت  –تبصره 

  رسیدگی به دالیل –فصل دهم 

  کلیات –مبحث اول 

  .نمایندیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میدل – ۱۹۴ماده 

که در موقع انعقاد  شیییود، تابع قوانینی اسیییتدلیلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می – ۱۹۵ماده 
صیریح شیده ای باشید که مجری نبوده و یا خالف آن در قانون تدله شیرعیه، مار این که دلیل مذکور از ابوده اسیتمجری  هاآن

  .باشد

ست که در موقع تابع قانونی ا شود،دلیلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می – ۱۹۶ماده 
  .باشدمی طرن دعوا مجری

صییورت با ینااثبات کند، درغیر  راآندیاری باشیید باید  مدعی حق یا دینی بر اصییل برائت اسییت، بنابراین اگر کسییی – ۱۹۷ماده 
  .برائت صادر خواهد شد سوگند خوانده حکم

  .اصل بر بقای آن است مار این که خالف آن ثابت شودینی برعهده کسی ثابت شد،حق یا د   کهدرصورتی – ۱۹۸ماده 

ستناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق در کلیه امور حقوقی، دادگاه ع – ۱۹۹ماده  سیدگی به دلیل مورد ا ا اقدامی که برای یالوه بر ر
  .خواهد داد انجامباشد،  کشف حقیقت لزم
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عمل رسییی بهنهایی باشیید در جلسییه داددلیلی که صییحت آن بین طرفین مورد اختالف و مؤثر درتصییمیمرسیییدگی به – ۲۰۰ماده 
  .ن طریق دیاری معین کرده باشدکه قانومواردیآید مار درمی

باشد. عدم  قانون طریق دیاری تعیین کرده در مواردی کهشود مار تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطالع داده می – ۲۰۱ماده 
  .شودمانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی حضور اصحاب دعوا

  اقرار –مبحث دوم 

  .نیست حق بودن طرف او باشد، دلیل دیاری برای ثبوت آن لزمنماید که دلیل ذیهرگاه کسی اقرار به امری  – ۲۰۲ماده 

عمل آید، اقرار به ستشده از لوایحی که به دادگاه تقدیم اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی ا اگر – ۲۰۳ماده 
  .شوددگاه تلقی می، درغیر این صورت اقرار در خارج از داشودمی در دادگاه محسوب

ست وقتی – ۲۰۴ماده  شفاهی ا ست که حین مذاکره در دادگاه بهاقرار  سنا کهدرصورتیعمل آید و کتبی ا د یا لوایحی در یکی از ا
 .گردیده اظهار شده باشدکه به دادگاه تقدیم

مجلس قید ورتصیییه بخواهد که اقرار او در خواهد از اقرار طرف دیار اسیییتفاده نماید باید از دادگادر اقرار شیییفاهی، طرفی که می
  .شود

ر در دادگاه یا شیییود اعم از این که اقرااقرار وکیل علیه موکل خود نسیییبت به اموری که قاطع دعوا اسیییت پذیرفته نمی – ۲۰۵ماده 
  . باشدآمده عملخارج از دادگاه به

  اسناد –مبحث سوم 

  مواد عمومی –الف 

 انجامقرار دارد  جاآنآید و ممکن اسییت در محلی که اسییناد در عمل میو دفاتر در دادگاه به هاحسییاب رسیییدگی به – ۲۰۶ماده 
  .تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نمایدمی گیرد. در هرصورت دادگاه

شد، دشود ممکن است بهسندی که در دادگاه ابراز می – ۲۰۷ماده  ابل به آن صورت هرگاه طرف مقر ایننفع طرف مقابل دلیل با
  .بایرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بایردپس راآنابرازکننده سند حق ندارد استناد نماید

شد،  – ۲۰۸ماده  سی با شده و مربوط به دادر سند دیاری رجوع  سندی ابراز کند که در آن به  رف مقابل طهرگاه یکی از طرفین 
  .دیار را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد د ابراز سندحق دار 
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 باید آن سند هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیار باشد، به درخواست طرف، – ۲۰۹ماده 
ازجمله قرائن  راآنتواند اف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میوجود سیییند نزد خود اعتر طرف مقابل بهابراز شیییود. هرگاه

  .مثبته بداند

 کهدرصییورتیراز شییود. چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیار اسییتناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه اب – ۲۱۰ماده 
ه لزم اسیییت نماید که با حضیییور طرفین دفاتر را معاینه و آنچمأمور می ممکن نباشییید، دادگاه شیییخصیییی را ابراز دفاتر در دادگاه

 .نویسی نمایدخارج

ید که دفتر او تلف شییده یا عذر نداشییتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مار این که ثابت نماتواند بههیچ بازرگانی نمی
هم  راآنم دسترسی به از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عد شده استاتر او استناد رگانی که به دفهرگاه باز  آن ندارد.دسترسی به

  .مثبته اظهار طرف قراردهداز قرائن راآنتواند نتواند ثابت کند، دادگاه می

دادگاه برخالف نظم یا  اگر ابراز سیییند در دادگاه مقدور نباشییید یا ابراز تمام یا قسیییمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در – ۲۱۱ماده 
انب او در دادگاه از ج دفترمدیرعامه یا حیثیت اصیییحاب دعوا یا دیاران باشییید رئیس دادگاه یا دادرس یا عفت عمومی یا مصیییالح

  .نمایدنویس میاختالف است خارجحضور طرفین آنچه را که لزم و راجع به مورد

سند یا اطالعات دیاری که مربوط – ۲۱۲ماده  ست در ادارات دولتی یا  هرگاه  ساتی  هاشهردارییا  هابانکبه مورد دعوا ا س یا مؤ
کی از مؤثر در موضییوع تشییخیص دهد، به درخواسییت ی راآنشییوند موجود باشیید و دادگاه تأسیییس و اداره می که با سییرمایه دولت

دارد. اداره یا زم را با ذکر موعد، مقرر میمربوط، ارسییال رونوشییت سییند یا اطالع ل طور کتبی به اداره یا سییازمانهاصییحاب دعوا ب
مومی عکه ابراز سییند با مصییالح سیییاسییی کشییور و یا نظم مارایندهد، انجامسییازمان مربوط مکلف اسییت فوری دسییتور دادگاه را 

شد که دراین شته با شود.منافات دا ضیح لزم به دادگاه اعالم  جواز عدم ابراز  ،چنانچه دادگاه موافقت نمودصورت باید مراتب با تو
مسؤولیت عدم ارائه  کهکسیدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،نحو مقتضی سند بهصورت باید بهدرغیر اینسند محرز خواهد شد،

سیال کیسیند متوجه او اسیت پس از رسییدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصیال موقت از خدمات دولتی از شیش ماه تا 
  .محکوم خواهد شد

  .در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد – ۱تبصره 

صره  شده در این ماده  هاشهرداریو  هابانکادارات دولتی و  – ۲تب سات یاد س سایر مؤ شند، خود نیز طرف د کهدرصورتیو  عوا با
  .بود این ماده خواهند ملزم به رعایت مفاد

خ دادگاه با ذکر ر موعدی که دادگاه معین کرده اسییت نتوانند اسییناد و اطالعات لزم را بدهند، باید در پاسییچنانچه د – ۳تبصررره 
  .اسناد و اطالعات را اعالم نمایند دلیل تأخیر، تاریخ ابراز
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صیل سیند را اگاه، پس از دریافت دسیتور داد  هابانکو  هاآنسیازمابراز اصیل سیند لزم باشید ادارات،  در مواردی که – ۲۱۳ماده 
ستقیم به دادگاهبه شدهمی طور م سی  سمت خارج نوی ست بلکه ق دفاتر از آن  فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لزم نی

  .استکافی شده باشدکه از طرف اداره گواهی 

تواند ، دادگاه میه آن پرونده لزم باشییداسییتناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع بهرگاه یکی از اصییحاب دعوا به – ۲۱۴ماده 
  .ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نمایدمرجع ذیپرونده را مطالبه کند.

اب به مرجع چنانچه یکی از اصییحاب دعوا اسییتناد به پرونده دعوای مدنی دیاری نماید، دادگاه به درخواسییت او خط – ۲۱۵ماده 
تواند یماو داده شییود . درصییورت لزوم دادگاه دهد که رونوشییت موارد اسییتنادی درمدت معینی بهای به وی میتقاضییانامه ربطذی

  .مالحظه نماید پرونده مورد استناد را خواسته و

  انکار و تردید –ب 

سی – ۲۱۶ماده  سند غیر ک شود میکه علیه او  سب بهتواند خط یا مهر رسمی ابراز  شت منت ضا و یا اثر انا را انکار نماید و خود یا ام
  .تواند تردید کندگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میاو مترتب میاحکام منکر بر

عمل آید و چنانچه دادرسی به المکان باید تا اولین جلسهحتی اظهار تردید یا انکار نسبت به دلیل و اسناد ارائه شده – ۲۱۷ماده 
واهد شد. و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خ منکر شود در جلسه دادرسی

دادگاه اعالم شیییود، خوانده ضیییمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را بهخوانده صیییادرمیرأی دادگاه بدون دفاع کهکسییییدر 
ین جلسییه دادرسییی شییود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولواقع می دارد. نسییبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداسییتنادمی
  .عمل آیدبه

کند. دلیل دیار رجوع می کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد ودرمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه – ۲۱۸ماده 
سند دلیل سترداد  صاح ا سند مؤثر در دعوا بر بطالن آن نخواهد بود، چنانچه  سترداد نکرد و  سند خود را ا سند،  شد، دادگاه بب  ا

  .نمایدمکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی

  ادعای جعلیت –ج 

قامه شود، مار اینکه این قانون با ذکر دلیل ا (۲۱۷) مدارک ارائه شده باید برابر مادهادعای جعلیت نسبت به اسناد و  – ۲۱۹ماده 
  .دهدر نمیصورت دادگاه به آن ترتیب اثبعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این یتدلیل ادعای جعل
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ستور دادگاه بهادعای جعلیت و دلیل آن به – ۲۲۰ماده  صورتیشود. طرف مقابل ابالغ مید سند باقی  کهدر ستفاده از  طرف به ا
پس از  دفترمدیر .دفتر دادگاه تسیلیم نمایدغ، اصیل سیند موضیوع ادعای جعل را بهظرف ده روز از تاریخ ابال باشید، موظف اسیت

 .نمایدفوری مهر و موم می راآنو دادگاه  نظر قاضی دادگاه رسانیدهرا بهریافت سند، آند

  .دچنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلیل او خارج خواهد ش

صره  صل  در مواردی که –تب سترسی به ا شد، چنانچه د شته با شته سوکیل یا نماینده قانونی دیاری در دادرسی مداخله دا ند ندا
  .دهداو میدارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به باشد حق استمهال

، تشده است به سندی که در مورد آن ادعای جعل به ماهیت دعوا نسبدگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجعدا – ۲۲۱ماده 
مجعول  راآن کهدرصورتیصاحب سند صادر نماید و به راآنمجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل  راآننموده، اگر  تعیین تکلیف

ا تغییر داده شود یو و بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محبداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از
اسییت به قطعی شییدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشییتن مدت خصییو  منوطاجرای رأی دادگاه دراین .تعیین خواهد کرد

دعوای های راجع بهکه وجود اسناد و نوشتهباشد و درصورتیقابل تجدیدنظر می در مواردی کهدرخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم 
  .دهدمی هاآنها را به صاحبان اه لزم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهجعل در دفتر دادگ

سبت به  – ۲۲۲ماده  سناد و مدارکی را که ن شت ا صویر یا رونو ستند ت شده مادام که  ها ادعای جعلیتآنکارمندان دادگاه مجاز نی
سبت به  موجب حکم قطعیبه ستها تعیین تکلیف نآنن شخ ، بهشده ا سلیم نمایند، مار با اجازه دادگاه که در اا صورت ینا  ت

 .شده استاین سند ادعای جعلیت بت بهنیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نس

  .تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود

  رسیدگی به صحت و اصالت سند –د 

توان اساس ، نمیآن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشداناشت اسناد عادی را که نسبت به خط، مهر، امضا و اثر – ۲۲۳ماده 
  .هرچند که حکم به صحت آن شده باشد تطبیق قرار داد،

ر حال حیات ، اگردتشده استوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر اناشت منعکس در سند به او نسبت داده می – ۲۲۴ماده 
شت یا تصدیق مهر استکتاب یا اخذ اثر اناشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انا باشد، برای

  .شودتواند قرینه صحت سند تلقیمی

یا  هابانکیا  هاشیییهرداریت یا و مدارکی که باید اسیییاس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارا هااگر اوراق و نوشیییته – ۲۲۵ماده 
آورند. چنانچه محل تطبیق میرا به هاآن( ۲۱۲موجود باشد، برابر مقررات ماده ) شده استتأسیس  مؤسساتی که با سرمایه دولت
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شد و یا بهبه هاآنآوردن  شد و یا دارنده نظرمحل تطبیق ممکن نبا صلحت نبا شهر یا محل دیاری اقامت هاآندادگاه م شته  در  دا
  .عمل آوردیادشده قراردارد، تطبیق بهها، اوراق و مدارکتوان در محلی که نوشتهموجب قرار دادگاه میباشد به

کارشیناس دادگاه موظف اسیت درصیورت ضیرورت، دقت در سیند، تطبیق خط، امضیا، اثر اناشیت یا مهر سیند را به – ۲۲۶ماده 
لیس ملل که مورد وثوق دادگاه باشیییند، ارجاع نماید. اداره تشیییخیص هویت و پالتشیییخیص هویت و پلیس بین رسیییمی یا اداره

اشته است دکننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعالم نظر دخالت مستقیم ارجاع دادگاهنظر بهالملل، هناام اعالمبین
  .باشدمی رد، درحکم کارشناس رسمیمعرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد

ستناد متهم کند، دادگا – ۲۲۷ماده  سند مورد ا شخص معینی را به جعل  سند در دعوای حقوقی،  ه به هر چنانچه مدعی جعلیت 
 .نمایدرسیدگی میدو ادعا یک جا

خواهد ع دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متب کهدرصورتی
د، رأی موجب رأی قطعی کیفری ثابت شییده و سییند یادشییده مسییتند دادگاه در امر حقوقی باشییجعلیت سییند به اگر اصییالت یابود .

عل مرتبط با جهرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرن ادعای  .باشدقابل استفاده می دادرسیفری برابر مقررات مربوط به اعادهکی
رسیدگی  رسد تا با توجه به سبق ارجاع برایحوزه قضایی میاطالع رئیسدیاری مطلع شود، موضوع بهدعوای حقوقی در دادگاه 

  .توأم اتخاذ تصمیم نماید

ید یا انکار سند، شود، ولی چنانچه پس از تردپس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی – ۲۲۸ماده 
 .ادعای جعل رسیدگی خواهد شد فقط به ادعای جعل شود،

هرنوع تعهدی  انجامادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیار ادعای پرداخت وجه آن سند یا  کهدرصورتی
سبت به آن پذیرفته سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا نمین صالت  سبت به ا شود انجامشود و چنانچه ن فقط به  تعهد، تعرض 

  .باشدخواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیتعهد رسیدگی انجامادعای پرداخت وجه یا 

  گواهی –مبحث چهارم 

  .گرددیمدلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام  در مواردی که – ۲۲۹ماده 

  :باشداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میحقوقی( تعددر دعاوی مدنی ) – ۲۳۰ماده 

ل، عفو از اصیییل طالق و اقسیییام آن و رجوع در طالق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسیییلمان بودن ، بلوغ ، جرن و تعدی –الف 
  .وصیت با گواهی دو مردقصا  ، وکالت ،
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یت به نفع مدعی، ین ، ثمن مبیع ، معامالت ، وقف ، اجاره ، وصباشد از قبیل د  ن مال میدعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آ –ب 
 .خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن غصب، جنایات

شد می شرعی نبا ضمیچنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه  سوگندتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به  ادعای خود  مه یک 
  .شودیمدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدرموارد . را اثبات کند

واهی چهار زن، گمعموًل دراختیار زنان اسییت ازقبیل ولدت ، رضییاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با  هاآندعاوی که اطالع بر  –ج 
  .و دو زند یا یک مرددو مر 

  .اصل نکان با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن –د 

فوق هرگاه به  مالی و غیر آن( به شیییرن مادهالناسیییی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی )در کلیه دعاوی که جنبه حق – ۲۳۱ماده 
صلی متعذر یا علت غیبت یا بیماری، ضور گواه ا صلی  سفر ، حبس و امثال آن ح شهادت گواه ا شد گواهی بر  سر با سموع ممتع

  .خواهد بود

  .گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد –تبصره 

کرده حاضییر و  ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیینانددعوا که متمسییک به گواهی شییده هر یک از طرفین – ۲۳۲ماده 
  .معرفی نمایند

قانون  صیییالحیت گواه و موارد جرن وی برابر شیییرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این – ۲۳۳ماده 
  .باشدمی

أی برای توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرن نمایند. چنانچه پس از صیییدور ر هر یک از اصیییحاب دعوا می – ۲۳۴ماده 
ند به آن ز ادای گواهی جهات جرن وجود داشییته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صییادره هم مسییتقبل ا دادگاه معلوم شییود که

أی دادگاه چنانچه جهات جرن بعد از صییدور رأی حادث شییده باشیید، مؤثر در اعتبار ر باشیید وگواهی بوده، مورد از موارد نقض می
  .نخواهد بود

  .واهد داددادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خ طرف دعوا برای جرن گواه از کهدرصورتی –تبصره 

تواند از واهی میگکند و بعد از اداء اند اسییتماع مییی که گواهی ندادههاگواهدادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضییور  – ۲۳۵ماده 
  .تحقیق نماید مجتمعاً  هاگواه
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را به  سییتشییده ااه حرمت گواهی کذب و مسییؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر قبل از ادای گواهی، دادگ – ۲۳۶ماده 
سییوگند یاد  خانوادگی، شییغل، سیین و محل اقامت خود را اظهار وسییازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و ناممی گواه خاطر نشییان

  .حقیقت چیزی اظهار ننمایند کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر ازمی

  .احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است کهدرصورتی –تبصره 

اع نماید. تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شیییود گواهی او را بدون حضیییور اصیییحاب دعوا اسیییتمدادگاه می – ۲۳۷ماده 
  .سازداصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می گواهی بالفاصله صورت پس از ادایدراین

صحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می یکهیچ – ۲۳۸ماده  سط داد از ا سؤالتی توانند تو گاه 
  .عمل آورندباشد از گواه بهمی را که مربوط به دعوا

یا در بیان مطالب کمک  ء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنماییتواند گواه را به ادادادگاه نمی – ۲۳۹ماده 
  .گذاردمورد گواهی را طرن نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می نماید، بلکه فقط

سد و اگر گو قید و به مجلسصورت اظهارات گواه باید عینًا در – ۲۴۰ماده  شت او بر ضا یا اثر انا ضا کند،  اه نخواهد یاام نتواند ام
  .مجلس قید خواهد شدمراتب در صورت

  .تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است – ۲۴۱ماده 

ماید. در مقتضییی بداند گواهان را احضییار ن کهدرصییورتیدرخواسییت یکی از اصییحاب دعوا همچنین تواند بهدادگاه می – ۲۴۲ماده 
ضاریه، شده رعایت می مقرراتی که ابالغ اح ضایی تعیین  شگردد و باید حداقل یکبرای ابالغ اوراق ق کیل دادگاه به هفته قبل از ت

  .گواه یا گواهان ابالغ شود

  موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد ، چنانچه درشده استگواهی که برابر قانون احضار  – ۲۴۳ماده 

تواند گواهی گواه را از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می درصورت معذور بودن گواه – ۲۴۴ماده 
  .کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کنددر منزل یا محل

خواهد که گواهی او ب تواند از دادگاه محل توقفکه گواه در مقر دادگاه دیاری اقامت داشته باشد دادگاه میصورتیدر  – ۲۴۵ماده 
  .او را استماع کند

شد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۴۵و )( ۲۴۴در موارد مذکور در مادتین ) – ۲۴۶ماده  چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه با
  .تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نمایددادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط میاز حضور در( ۲۳۱)
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صل از  – ۲۴۷ماده  سارت حا ست هزینه آمد و رفت و جبران خ ضور در دادگاه درخوا بنماید، دادگاه میزان  راآنهرگاه گواه برای ح
  .نمایددیه آن ملزم میکننده را به تأآن را معین و استناد

  معاینه محل و تحقیق محلی –مبحث پنجم 

قرار و وقت  درخواسییت هریک از اصییحاب دعوا قرار معاینه محل را صییادر نماید. موضییوعتواند راسییًا یا بهدادگاه می – ۲۴۸ماده 
  .طرفین ابالغ شوداجرای آن باید به

طور کلی باشیید و اسییامی نان به اطالعات اهل محل اسییتناد نمایند، اگرچه بهطرفین دعوا یا یکی از آ کهدرصییورتی – ۲۴۹ماده 
صادر میمطلعین را هم ذکر ست یکی از طنماید. چنانچه قرار تحقیق محلی بهنکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی  صادر درخوا رفین 

  .ودشنیز استماع  هاآناید که اطالع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نمتواند در موقعگردد، طرف دیار دعوا می

آید. عملاجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن اسییت توسییط یکی از دادرسییان دادگاه یا قاضییی تحقیق به – ۲۵۰ماده 
 دادگاه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشییید، کهدرصیییورتیباید ازقبل به طرفین اطالع داده شیییود.  وقت و محل تحقیقات

حلی باشیید که در یا تحقیقات م که مبنای رأی دادگاه معاینه ودرخواسییت نماید مار این تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محلمی
  .صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشدصورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضیاین

عوا دمعاینه محل یا تحقیقات محلی صییورت جلسییه تنظیم و به امضییای مطلعین و اصییحاب  متصییدی اجرای قرار از – ۲۵۱ماده 
  .رساندمی

ردیده است. نحوی است که برای گواهان مقرر گترتیب استعالم و اجرای تحقیقات از اشخا  یادشده درماده قبل به – ۲۵۲ماده 
  .ن گواه، رد نمایدتواند مطلعین طرف دیار را برابر مقررات جر میهریک از طرفین

تراضیییی نمایند.  هاآنگواهی توانند اشیییخاصیییی را برای کسیییب اطالع از آنان در محل معرفی و بهطرفین دعوا می – ۲۵۳ماده 
  .رساندامضای طرفین میاند نوشته و بهاشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کردهمتصدی تحقیقات صورت

  .دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بودعدم حضور یکی از اصحاب  – ۲۵۴ماده 

گردد که ممکن اسیییت موجب علم یا اطالعات حاصیییل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضیییایی محسیییوب می – ۲۵۵ماده 
  .مؤثر در آن باشد اطمینان قاضی دادگاه یا

ا تحقیق محلی توسیییط متقاضیییی، موجب خروج آن از عداد دلیل وی عدم تهیه وسییییله اجرای قرار معاینه محل ی – ۲۵۶ماده 
قرار مذکور را دادگاه لزم بداند، تهیه وسییائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با  باشیید. و اگر اجرایمی
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شد . تجدیدنظرخواه می سیله، اجرای قرار مقدور نببه کهدرصورتیبا شاء رأی نماید علت عدم تهیه و شد و دادگاه بدون آن نتواند ان ا
  .خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بوددادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر

  کارشناسرجوع به –مبحث ششم 

ماید. در قرار دادگاه، به کارشناس را صادر نتواند راسًا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر دادگاه می – ۲۵۷ماده 
  .گرددآن لزم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین مینظر کارشناس نسبت به موضوعی که

 ایدانتخاب نم دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوط به موضوع است، – ۲۵۸ماده 
صورت تعدد شد تاقید قرعه انتخاب می، بههاآن و در سان، عده منتخبین باید فرد با شنا صورت لزوم تعدد کار صورت  شود. در در

  .گیردنظر، نظر اکثریت مالک عمل قراراختالف

  .اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند –تبصره 

پرداخت نکند،  راآنایداع دسییتمزد کارشییناس به عهده متقاضییی اسییت و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ  – ۲۵۹ماده 
 .شوددلیل وی خارج میکارشناسی از عداد

سی به شد ودادگاه نیز نتواند بدوننظر دادگاههرگاه قرار کارشنا سانجام با شاء رأی نماید، پرداخت د سی ان سکارشنا ی تمزد کارشنا
ه نتواند که در مرحله بدوی دادگاعهده تجدیدنظر خواه اسیییت، درصیییورتیخواهان و درمرحله تجدیدنظر بهدرمرحله بدوی به عهده

ند نیز حکم باسیییوگ ناس حتی  کارشییی طال بدون نظر  ید، دادخواسیییت اب ما باشییید میصیییادرن یدنظر  جد له ت گردد واگر در مرح
  .وی نخواهد بودحکم بدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای

کند که ظرف مهلت پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می – ۲۶۰ماده 
شده در قرار صول نظر کارشناس بهتعیین  سی، نظر خود را تقدیم نماید. و شد، طرفین میکارشنا توانند ظرف طرفین ابالغ خواهد 

طور کتبی اظهار هاتًا بمراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثبدفتر دادگاهریخ ابالغ بههفته از تایک
  .نمایدمالحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را

ی باشد که به که دارای عذر باشد، مار ایناو ارجاع شده میامر کارشناسی که از دادگاه به کارشناس مکلف به قبول – ۲۶۱ماده 
شخیص دادگاه شود، در این ت شناخته  شرت به صورت باید قبل ازموجه  سی مراتب را بهمبا دادگاه اعالم دارد. طور کتبی بهکارشنا

  .ستمعذور بودن دادرس اموارد معذور بودن کارشناس همان موارد
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که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبًا تقدیم دارد، ماراین – ۲۶۲ماده 
کند. کارشییناس و طرفین اعالم میتقاضییای کارشییناس دادگاه مهلت مناسییب دیاری تعیین و بهصییورت بهدراین میسییر نباشیید.

 .موجه باشد باید صریح ودرهرحال اظهار نظر کارشناس 

ل ازانتخاب یا شود. چنانچه قبهرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبًا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیاری تعیین می
مرجع  دهد و تخلف کارشیییناس را بهآن ترتیب اثر میدادگاه واصیییل شیییود، دادگاه بهدیار نظر کارشیییناس به اخطار به کارشیییناس

  .دارداعالم می داریتصالح

 مجلسصییورتدرصییورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیییح از کارشییناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیییح را در  – ۲۶۳ماده 
ضیح دعوت میمنعکس و به شناس را برای ادای تو شناس اعالم و کار شناس جلب خواهدکار ضور، کار صورت عدم ح  نماید. در

 .شد

کارشناس  همان کارشناس یاضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و بههرگاه پس از اخذ تو
  .نمایددیار محول می

 نظر کارشناسار کند. هرگاه بعد از اظهعیین میالزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تدادگاه حق – ۲۶۴ماده 
  .دهدطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهالزحمه تحقمعلوم گردد که

شد، داد  کهدرصورتی – ۲۶۵ماده  شته با سی مطابقت ندا ضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشنا گاه به آن نظر کارشناس با او
  .خواهد دادترتیب اثر ن

ر در جلسه یا نظر یا حضواظهار  و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازموقع رسیدگی اگر یکی از کارشناسان در  – ۲۶۶ماده 
ر عدم حضییو  .نماید، نظر اکثریت کارشییناسییانی که از حیث تخصییص با هم مسییاوی باشییند مالک عمل خواهد بود امضییا امتناع

  .تصدیق و به امضاء برسدامضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیار کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا

ایجاد  هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در – ۲۶۷ماده 
  .النفع قابل مطالبه نیستتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدممتضرر باشد میخسارات به

صادر میدعوا در هر مورد که قرار رجوع به طرفین – ۲۶۸ماده  شناس  شناس یاشود، میکار سان  توانند قبل از اقدام کار شنا کار
ضی، انتخاب و به منتخب، کارشناس یا سان دیاری را با ترا الطرفین صورت کارشناس مرضیدادگاه معرفی نمایند. دراینکارشنا

ضی انتخاب میقرار کجای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرایبه سی که به ترا سی اقدام خواهد کرد. کارشنا شود ممکن ارشنا
  .است غیر از کارشناس رسمی باشد
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با تراضی  اس راباشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشن اگر لزم – ۲۶۹ماده 
شییود جراء میادادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه طریق قرعه بهکارشییناس را به تواند انتخابمی دادگاه باشییند،تعیین نکرده
  .واگذار نماید

  سوگند –مبحث هفتم 

شرعی می در مواردی که – ۲۷۰ماده  سوگند  شد، دادگاه بهصدور حکم دادگاه منوط به  ضی، قرار اتیبا ست متقا سوگند درخوا ان 
  .نمایدشخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می موضوع سوگند وصادر کرده و در آن،

سایر حقوق – ۲۷۱ماده  صدر کلیه دعاوی مالی و  سب ، وکالت و و یت که فاقد الناس از قبیل نکان ، طالق ، رجوع در طالق ، ن
  .دقرار گیر تواند مالک و مستند صدور حکم دادگاه دیار باشد سوگند شرعی به شرن مواد آتی می دلئل و مدارک معتبر

ان بوده به مدعی علیه( منکر ادعای خواهمدعی( فاقد بینه و گواه واجد شیییرایط باشییید و خوانده )هرگاه خواهان ) – ۲۷۲ماده 
  .نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شدادای سوگند میتقاضای خواهان، منکر

سو  – ۲۷۳ماده  سوگند امتناع ورزد و  سوگند وی ادچنانچه خوانده از ادای  شود عایش ثابت میگند را به خواهان واگذار نماید، با 
  .گرددموجب آن حکم صادر میادعای او ساقط و به ودرصورت نکول

د آن به خواهان ، به چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا ر  – ۲۷۴ماده 
 .خواهد شدصورت ناکل شناخته کند، در غیراینیم منکر اخطار

ه موجب آن حکم صادر با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و ب
  .خواهد شدادای سوگند، ادعای او ساقط درصورت نکول خواهان از  شود ومی

ا یا صییلح و هبه ده در پاسییخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سییوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعهرگاه خوان – ۲۷۵ماده 
اهان تلقی موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شیییده، خواهان، خوانده و خوانده، خو ملیک مال بهت نسیییبت به آن و یا

  .خواهد شدشود و حسب مورد با آنان رفتار می

سه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه – ۲۷۶ماده  سکوت بای از قبیل لکنت زبان یا لل هرگاه خوانده در جل ودن 
چه سییکوت نماید و چنانوسیییله مترجم یا متخصییص امر مراد وی را کشییف یا عارضییه را برطرف میرأسییًا یا به نماید قاضییی دادگاه

بار به خوانده اخطار ب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سهباشد دادگاه ضمن تذکر عواقاءخوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذ
شناخته میمی ستنکاف، ناکل  سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیتشود، در ایننماید که در نتیجه ا خوانده  صورت با 

  .صادر خواهد شد
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الجاره ، دیه امله ، مالگیرد از قبیل قرض، ثمن معبی به ذمه تعلق میدر کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سیییب – ۲۷۷ماده 
جاره، هبه ، اهمچنین دعاوی که مقصییود از آن مال اسییت ازقبیل بیع ، صییلح ،  –ضییمان به تلف یا اتالف ، مهریه ، نفقه ، جنایات

تواند با ان اقامه بینه شییرعی نباشیید میچنانچه برای خواهان امک –موجب دیه وصیییت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شییبه عمد
  .اثبات کند معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را

  .شوددهد سپس سوگند توسط خواهان اداء میدر موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می –تبصره 

وی سییاقط  اقامه بینه ، سییوگند خواهان نیز لزم اسییت و درصییورت امتناع از سییوگند، حقدر دعوای بر میت پس از  – ۲۷۸ماده 
  .شودمی

ه بر آن باید هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صیییاحب حق باشییید و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند عالو – ۲۷۹ماده 
  .قط خواهد شددرصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا سا اداء سوگند نماید.

سوگند نموده – ۱تبصره  ضی ادای  سوگند نمایند چنانچه بع سهم خود باید ادای  سبت به  ضی  درصورت تعدد وراث هر یک ن و بع
  .نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد نکول کنند ادعا

ک سوگند ید و خواهان شخص دیاری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای چنانچه وراث خوانده متعدد باشن – ۲تبصره 
  .کندکفایت می

حد  الناسی آن سوگند ثابت است ولیدر حدود شرعی حق سوگند نیست مار در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق – ۲۸۰ماده 
  .خواهد شدثابت ن سرقت با آن سوگند

ادا گردد و  هاآنه سیییایر زبتالله( یا نام خداوند متعال ب –بالله  –والله رار دادگاه و با لفم جالله )سیییوگند باید مطابق ق – ۲۸۱ماده 
ی بین مسییلمان و در هر حال فرق  .نمایددادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می درصییورت نیاز به تغلیم

  .گرددنخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میعالغیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند مت

نماید. رفین را احضیییار میطرفین حاضیییر نباشیییند، دادگاه محل ادای سیییوگند، تعیین وقت نموده و ط کهدرصیییورتی – ۲۸۲ماده 
  .گرددحضور قید می نامه علتدراحضار 

 بود و چنانچه دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهدتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دادگاه نمی – ۲۸۳ماده 
  .درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد پس از آن،

شد – ۲۸۴ماده  سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی با مجلس نوشته درخواست شفاهی در صورت .درخواست 
  .داد انجامتوان ین درخواست را تا پایان دادرسی میرسد و اکننده میدرخواستامضایشده و به



 (در امور مدینقاونن آینی دادریس دادگاههای عمویم و انقالب )

 

47 
 

شد  کهدرصورتی – ۲۸۵ماده  سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد  شد،  سوی منکر با چنانچه  وسوگند از 
سوی سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به سوگند از  شد،  صود درخواهرحال باید معمل خواهد آمد. بهمدعی با کننده ستق

  .از این امور است سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک

صدور – ۲۸۶ماده  سوگند،  بعد از  صورتیقرار اتیان  شد، دادگاه در کهدر ضر با سوگند یاد کند حا صی که باید  سه هم شخ ان جل
ذر عکند بدون  باید سیوگند یاد کهکسییر کند. اگدرصیورت عدم حضیور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می دهد وسیوگند می

کند و با اتیان یمسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از
  .دد گردبرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قی در گردد.سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می

ای که موجب ضییرر دازهانتواند بهکند برای قبول یا رد سییوگند مهلت بخواهد، دادگاه می باید سییوگند یاد کهکسیییاگر  – ۲۸۷ماده 
  .بار مهلت بدهداو یکطرف نشود به

موجه واسطه عذرهسوگند ب ادا کننده کهدرصورتیشود.  انجامدعوا کننده بهد درجلسه دادگاه رسیدگیاتیان سوگند بای – ۲۸۸ماده 
ه نزد او حاضر نماید یا دادرس دادگاحضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیاری برای سوگند معین می نتواند در دادگاه

ضی دیار نیابتمی ساس آن مجلسصورتسوگند داده و  دهد تا او رامی شود یا به قا سال کند و برا صادر  را برای دادگاه ار رأی 
  .نمایدمی

دعوا ات بهدگاه با توجه به سایر مستندنظر نماید دااست از تقاضای خود صرفدرخواست سوگند کرده کهکسیهرگاه  – ۲۸۹ماده 
  .نمایدو رأی مقتضی صادر می رسیدگی نموده

  نیابت قضایی –مبحث هشتم 

قدام دیاری که مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اکه رسییییدگی به دلیلی از قبیل تحقیقات از درهر موردی – ۲۹۰ماده 
 دارصالحیتگاه گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به داد  انجامکننده به دعوا مقر دادگاه رسیدگیبایست خارج ازمی

اقدامات  دهنده ارسییال نماید.ابتمجلس به دادگاه نیرا طی صییورتلزم معمول و نتیجه  دهد تا حسییب مورد اقداممحل نیابت می
  .مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد

ولت ایران و کشور عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دتحقیقات باید خارج از کشور ایران به در مواردی که – ۲۹۱ماده 
شوری که تحقیقات باید در قلمر مورد نظر، به  مجلسصورتعمل آورده و دهد تا تحقیقات را بهشود نیابت می انجامو آن دادگاه ک

  .باشدتحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می را ارسال دارد. ترتیب اثر بر

کشییورهای دیار راجع به تحقیقات  یهااهدادگشییرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف توانند بهایران می یهادادگاه – ۲۹۲ماده 
  .شود قبول کنندمیداده هاآنقضایی به 
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شیییور خارجی کدهند، لکن چنانچه دادگاه می انجامایران نیابت تحقیقات قضیییایی را برابر قانون ایران  یهادادگاه – ۲۹۳ماده 
وازین اسالم مخالف با م کهدرصورتیط معامله متقابل و تواند به شر باشد، دادگاه ایران میرسیدگی معین کرده ترتیب خاصی برای

  .حسنه نباشد برابر آن عمل نمایدو قوانین مربوط به نظم عمومی و اخالق

و از دادگاه خارجی  ن تعییندر نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایرا – ۲۹۴ماده 
طریق دیاری دادگاه یادشییده به کهدرصییورتیدهد.  انجامخواهد که براسییاس آن کار تحقیقات را شییود میداده می آن نیابتکه به

  .نظر دادگاه خواهد بودمنوط بهاقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن

  رأی –فصل یازدهم 

  صدور و انشاء رأی –مبحث اول 

نماید الم میورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعپس از اعالم ختم دادرسی درص – ۲۹۵ماده 
  .کندصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعالم رأی میدر غیر این

  :ن رعایت گرددآامضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به – ۲۹۶ماده 

  .تاریخ صدور رأی – ۱

  .مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتااه – ۲

  .موضوع دعوا و درخواست طرفین – ۳

  .شده استصادر  هاآنجهات، دلیل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس  – ۴

  .مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه – ۵

  .ه رأی برسدامضای دادرس یا دادرسان صادرکنندنویس شده و بهرأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاک – ۲۹۷ماده 

ادگاه مکلف درخواست خواهان، د دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با کهدرصورتی – ۲۹۸ماده 
  .دهدبه قسمت دیار، رسیدگی را ادامه میباشد و نسبتیبه همان قسمت منسبت انشای رأیبه

صورت قرار نامیده شد، حکم، و در غیر اینطور جزیی یا کلی باچنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به – ۲۹۹ماده 
  .شودمی
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  ابالغ رأی –مبحث دوم 

که در صورتی وای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه دادگاه موظف است فوری پس از امض دفترمدیر – ۳۰۰ماده 
صا یا وکیل سط  هاآنیا نماینده قانونی  شخ سلیم و تو ضور دارند به آنان ابالغ نماید و ال به مأمور ابالغ ت صحاب دعوا و ح ی به ا

  .ابالغ گردد

ضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه ب – ۳۰۱ماده  ضای دادرس یا دادرسمدیر یا اع شه ام سد، نباید رونو سی ها بر ت آن را به ک
رسیدگی  قانون( ۹)های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند )ب( ماده درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأت تسلیم نمایند.

  .بالتر محکوم خواهد شد و۱۳۷۲مصوب  –به تخلفات اداری 

نوشییت گواهی که به صییورت حضییوری و یا به صییورت دادنامه یا روتوان اجراء نمود مار ایننمی هیچ حکم یا قراری را – ۳۰۲ماده 
 .یا وکیل آنان ابالغ شده باشد طرفینشده آن به

  .نحوه ابالغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابالغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود

گهی در یکی از ر هالمکان باشیید، مفاد رأی بعلیه مجهولیابی بوده و محکومچنانچه رأی دادگاه غ –تبصررره  های وزنامهوسیییله آ
گهی، بار به محکومخواهان برای یک محلی با هزینه کثیرالنتشییار مرکز یا اریخ ابالغ رأی تعلیه ابالغ خواهد شیید. تاریخ انتشییار آ

  .شودمحسوب می

  حکم حضوری و غیابی –مبحث سوم 

از جلسات دادگاه  یکهیچمقام یا نماینده قانونی وی در که خوانده یا وکیل یا قائمدادگاه حضوری است مار این حکم – ۳۰۳اده م
  .شده باشدد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نباشطورکتبی نیز دفاع ننمودهبه حاضر نشده و

عیه تسییلیم آنان در جلسییه دادگاه حاضییر شییوند و یا لیحه دفا خواندگان متعدد باشییند و فقط بعضییی از کهدرصییورتی – ۳۰۴ماده 
نماید، رأی دادگاه نسبت دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی مینمایند، دادگاه نسبت به

  .ستاباشد غیابی محسوب  اند و یا اخطاریه، ابالغ واقعی نشدهدفاعیه ندادهکه در جلسات حاضر نشده و لیحهبه کسانی

  واخواهی –مبحث چهارم 

نامیده می علیهمحکوم – ۳۰۵ماده  به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی  شیییود. دادخواسیییت غایب حق دارد 
  .صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است واخواهی در دادگاه
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ور اقامت کسییانی که مقیم کشییورند بیسییت روز و برای کسییانی که خارج از کشییمهلت واخواهی از احکام غیابی برای  – ۳۰۶ماده 
دلیل ن مهلت بهای واخواهی درابالغ واقعی خواهد بود مار اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به دارند دوماه از تاریخ

رأی اعالم  است واخواهی به دادگاه صادرکنندهدلیل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخو  صورت باید. دراینبوده استعذر موجه 
شود. جهات زیر نیز متوقف می دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول

  :گرددموجه محسوب میعذر

  .مرضی که مانع از حرکت است – ۱

  .فوت یکی از والدین یا همسر یا اولد – ۲

  .حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد – ۳

  .نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کردتوقیف یا حبس بودن به – ۴

ده و حکم غیابی عمل آید، آن ابالغ معتبر بوبه میسر نباشد و ابالغ قانونی علیهمحکومچنانچه ابالغ واقعی به شخص  – ۱تبصره 
 .موقع اجراء گذارده خواهد شدشدن بهمهلت قانونی و قطعی پس از انقضاء

اهی به تواند دادخواسییت واخو علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رأی باشیید میم ابالغ واقعی نشییده باشیید و محکومحک کهدرصییورتی
بول دادخواست را صادر م دارد. دادگاه بدوًا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قغیابی تقدیدادگاه صادرکننده حکم

  .حکم خواهد بود کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرایمی

صره  ضامن معت – ۲تب سب از محکوماجرای حکم غیابی منوط به معرفی  امه یا که دادنله خواهد بود. مار اینبر یا اخذ تأمین متنا
  .اشدبغایب ابالغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه واخواهی نکرده  علیهمحکوماجرائیه به

صره  سیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررا – ۳تب شده بدون عذر موجه قابل ر ست خارج از مهلت یاد ت مربوط به تقدیم دادخوا
  .باشدمی آن مرحله

ود، نفع او صیییادر شیییغایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسییییدگی بعدی حکم به علیهمحکومچنانچه  – ۳۰۷ماده 
  .باشدواخواه میخسارت ناشی از اجرای حکم اولی بهخواهان ملزم به جبران

 کهکسیییر اسییت و شییامل شییود فقط نسییبت به واخواه و واخوانده مؤثی که پس از رسیییدگی واخواهی صییادر مییرأ – ۳۰۸ماده 
که صییورت نسییبت به کسییانیل تجزیه و تفکیک نباشیید که در اینکه رأی صییادره قابنخواهد شیید مار این واخواهی نکرده اسییت

  .نیز تسری خواهد داشت اندمشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده
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  تصحیح رأی –مبحث پنجم 

شتن رأی  – ۳۰۹ماده  سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمههرگاه در تنظیم و نو شدن آن دادگاه  شتباه وای یا زیاد  ی در یا ا
نفع، رأی را تصیحیح باشید تا وقتی که از آن درخواسیت تجدیدنظر نشیده، دادگاه رأسیًا یا به درخواسیت ذیمحاسیبه صیورت گرفته

 .ی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. تسلیم رونوشت رأی اصلخواهد شدنماید. رأی تصحیحی به طرفین ابالغ می

  . حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد

دت قانونی قابل ماصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در  در مواردی که – ۱تبصره 
  .واهد بودتجدیدنظر یا فرجام خ واخواهی یا

ار خواهد واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصییحیحی نیز از اعتب واسییطهبهچنانچه رأی مورد تصییحیح  – ۲تبصررره 
  .افتاد

  دادرسی فوری –مبحث ششم 

  .نمایددر میصا نفع برابر مواد زیر دستور موقتدرخواست ذیاموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به در – ۳۱۰ماده 

صورت یراینچنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرن باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغ – ۳۱۱ماده 
  .باشد که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارددرخواست، دادگاهی می مرجع

رخواسیت دیادشیده در ماده قبل باشید،  یهادادگاهی غیر از هرگاه موضیوع درخواسیت دسیتور موقت، در مقر دادگاه – ۳۱۲ماده 
  .اصل دعوا را نداشته باشدآید، اگرچه صالحیت رسیدگی بهمی عملدادگاه بهدستور موقت از آن

شفاهی در  – ۳۱۳ماده  ست  شد. درخوا شفاهی با ست کتبی یا  ستور موقت ممکن ا ست د ضای مجلسصورتدرخوا  قید و به ام
  .رسدمی کنندهدرخواست

که نماید. درمواردیدادگاه دعوت میبرای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به – ۳۱۴ماده 
ه امور یاد بتوان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه کند میفوریت کار اقتضیییاء

  .نمود شده رسیدگی

  .درخواست را داردباشد که صالحیت رسیدگی بهتشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می – ۳۱۵ماده 

  .عمل و یا منع از امری باشد انجامدستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا  – ۳۱۶ماده 
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  .واهد داشتوجه تأثیری در اصل دعوا نخدستور موقت دادگاه به هیچ – ۳۱۷ماده 

ف بیست روز کننده باید حداکثر ظر که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواستپس از صدور دستور موقت در صورتی – ۳۱۸ماده 
صدور ست خود را تقدیم و گواهی آناز تاریخ  صالح مراجعه و دادخوا ستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه  را به دادگاهی  د

فع اثر ر صیورت دادگاه صیادرکننده دسیتور موقت به درخواسیت طرف، از آن نماید. در غیر اینصیادر کرده تسیلیم که دسیتور موقت
  .خواهد کرد

صل می – ۳۱۹ماده  ستور موقت حا سارت احتمالی که از د ست برای جبران خ سبدادگاه مکلف ا ی اخذ شود ازخواهان تأمین منا
  .باشدط به سپردن تأمین میصدور دستور موقت منو صورتنماید. دراین

  .بالغ اجراء شوداتواند مقرر دارد که قبل از فوریت کار، دادگاه میابالغ قابل اجراست و نظر به دستور موقت پس از – ۳۲۰ماده 

 دستور طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از کهدرصورتی – ۳۲۱ماده 
  .خواهد نمودموقت رفع اثر

نماید و اگر مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می شده استکه موجب دستور موقت هرگاه جهتی – ۳۲۲ماده 
  .کننده، دستور را لغو خواهد نموددادگاه مطرن باشد، دادگاه رسیدگیاصل دعوا در

صورتی – ۳۲۳ماده  صورت اقامه دعوا، ادعای خواه( ۳۱۸برابر ماده ) کهدر شود و یا در شود، ماقامه دعوا ن ستور ان رد  ضی د تقا
  .محکوم خواهد شد شده استخساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل  جبران موقت به

غ رأی نهایی، ابالدرخصو  تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ  – ۳۲۴ماده 
  .خسارت طرن دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شدبرای مطالبه

تواند ضمن قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقاًل قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می – ۳۲۵ماده 
ست دستور نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخوااصل رأی نسبت به آن تجدیدنظر به تقاضای

  .نیستموقت قابل رسیدگی فرجامی

  .باشداجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می – ۱تبصره 

  .معادل دعاوی غیرمالی است دادرسیهزینهدرخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت  – ۲تبصره 
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  تجدیدنظر –باب چهارم 

  احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر –فصل اول 

  .قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود –الف 

  .نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شودقاضی دیاری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به –ب 

رای رسیدگی ضی فاقد صالحیت باند و یا بعدًا کشف شود که قای، صالحیت رسیدگی را نداشتهدادگاه صادرکننده رأی یا قاض –ج 
  .بوده است

صره  س حوزه کشیور، دادسیتان کل کشیور، رئی عالیدیوانمنظور از قاضیی دیار مذکور در بند )ب( عبارت اسیت از رئیس  – ۱تب
  .گیردحت نظر او قرار میقاضی دیاری که طبق مقررات قانونی پرونده تقضایی و یا هر

صره  کل  که دادگاه انتظامی قضیات تخلف قاضیی را مؤثر در حکم صیادره تشیخیص دهد مراتب را به دادسیتاندرصیورتی – ۲تب
  .به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید کند تاکشور اعالم می

دارد. دادگاه می  پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسالچنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلً  – ۳۲۷ماده 
  .دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کردیادشده باتوجه به

ر اسییتدلل رند با ذکپی به اشییتباه رأی صییادره بب( ۳۲۶ماده )( ۱که هر یک از مقامات مندرج در تبصییره )درصییورتی – ۳۲۸ماده 
رسیییدگی  دارند. دادگاه یادشییده درصییورت پذیرش اسییتدلل تذکردهنده، رأی را نقض وتجدیدنظر ارسییال می دگاهداپرونده را به
  .نمایدبه دادگاه بدوی اعاده مینماید وال رأی را تأیید و برای اجراءماهوی می

 وا به اصییل ادعا رسیییدگی عدم صییالحیت قاضییی صییادرکننده رأی ادعا شییود، مرجع تجدیدنظر ابتد کهدرصییورتی – ۳۲۹ماده 
  .نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد را درصورت احراز، رأی

  آرای قابل تجدیدنظر –فصل دوم 

واسیییت عمومی و انقالب در امور حقوقی قطعی اسیییت، مار در مواردی که طبق قانون قابل درخ یهادادگاهآرای  – ۳۳۰ماده 
  .تجدیدنظر باشد

  : باشدل درخواست تجدیدنظر میاحکام زیر قاب – ۳۳۱ماده 

  .ریال متجاوز باشد( ۳ ۰۰۰ ۰۰۰در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ) –الف 
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  .کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی –ب 

  .حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد کهدرصورتیحکم راجع به متفرعات دعوا  –ج 

را قاطع دعوا قرار  ند به اقرار در دادگاه یا مسییتند به رأی یک یا چند نفر کارشییناس که طرفین کتبًا رأی آناناحکام مسییت –تبصررره 
  .درخواست تجدیدنظر نیست مار درخصو  صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی داده باشند قابل

  :اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشدحکم راجع به  کهدرصورتیقرارهای زیر قابل تجدیدنظر است،  – ۳۳۲ماده 

  .قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود –الف 

  .قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا –ب 

  .قرار سقوط دعوا –ج 

  .قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا –د 

نان آدیدنظرخواهی خود را سیییاقط کرده باشیییند تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا با توافق کتبی حق تج کهدرصیییورتی – ۳۳۳ماده 
  .مار درخصو  صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی مسموع نخواهد بود

  .باشدای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میعمومی وانقالب هر حوزه یهادادگاهمرجع تجدیدنظر آرای  – ۳۳۴ماده 

  : درخواست تجدیدنظر دارنداشخا  زیر حق  – ۳۳۵ماده 

  .هاآنطرفین دعوا یا وکال و یا نمایندگان قانونی  –الف 

  .در حدود وظایف قانونی خود( ۳۲۶ماده )( ۱مقامات مندرج در تبصره ) –ب 

  مهلت تجدیدنظر –فصل سوم 

ز رای اشییخا  مقیم خارج امهلت درخواسییت تجدیدنظر اصییحاب دعوا، برای اشییخا  مقیم ایران بیسییت روز و ب – ۳۳۶ماده 
  .ابالغ یا انقضای مدت واخواهی است کشور دوماه از تاریخ
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ا فوت یکه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضییاء مهلت تجدیدنظر ورشییکسییته یا محجور هرگاه یکی از کسییانی – ۳۳۷ماده 
وت به وارث یا فیه و درمورد محجور به قیم و درصورت مدیر تصفتاریخ ابالغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته بهشود، مهلت جدید از

  .شودمی مقام یا نماینده قانونی وارث شروعقائم

اند داشیته عنوان نمایندگی از قبیل ولیت یا قیمومت و یا وصیایت در دعوا دخالتاگرسیمت یکی از اشیخاصیی که به – ۳۳۸ماده 
شود، این سمت تعیین میکه بههلت مقرر از تاریخ ابالغ حکم یا قرار به کسیتجدید نظر خواهی زایل گردد، مقبل از انقضای مدت

از  کهکسیهبواسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابالغ حکم یا قرار شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به
  .گردد، شروع میشده استوی رفع حجر 

  گیدادخواست و مقدمات رسید  –فصل چهارم 

ست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه – ۳۳۹ماده  ضی تجدیدنظر باید دادخوا شعمتقا به اول دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر 
 .توقیف است، تسلیم نماید جاآندفتر بازداشتااهی که در بهتجدیدنظر یا

طرف دعوا،  وا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی هریک از مراجع یادشده در بال باید بالفاصله پس از وصول دادخواست آن ر 
را قید کند.  دادخواسییت تجدیدنظر همان تاریخ هایبرگکننده تسییلیم و در روی کلیه ثبت و دادنامه به تقدیمتاریخ تسییلیم، شییماره

  .گرددمیاین تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب

صره  ست به کهدرصورتی – ۱تب سدفتر مرجع تدادخوا شرن بال اقدام و دادخوا شود به  شتااه داده  دادگاه ت را بهجدیدنظر یا بازدا
 .داردارسال می صادرکننده رأی

شد،  شده با ست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم  ا ظرف دو روز دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده ر  دفترمدیرچنانچه دادخوا
  .داردارسال می مرجع تجدیدنظربه

ادگاه دادخواسیییت خارج از مهلت داده شیییود و یا در مهلت قانونی رفع نقص ناردد، به موجب قرار د کهدرصیییورتی – ۲صرررره تب
 .شودرد می صادرکننده رأی بدوی

  .این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است

ع از آن این امر مان باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. دادگاه – ۳تبصررره 
  .جدیدنظر نمایدرأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعالم کند، هریک از طرفین درخواست تنخواهد بود که اگر

ر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر در مهلت مقر  کهدرصورتی – ۳۴۰ماده 
شده نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوانعذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می با دلیل و بیان
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ی و درصیییورت وجود عذر موجه نسیییبت به پذیرش دادخواسیییت در مهلت مقرر بوده رسییییدگ موجب عدم تقدیم دادخواسیییتکه به
  .نمایدتجدیدنظر اتخاذ تصمیم می

  .باشدمی( ۳۰۶جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ) –تبصره 

  :در دادخواست باید نکات زیر قید شود – ۳۴۱ماده 

  .ده باشددادخواست را وکیل دا کهدرصورتیه و وکیل او نام و نام خانوادگی و اقامتااه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوا – ۱

  .خواندهاقامتااه و سایر مشخصات تجدیدنظر نام و نام خانوادگی،  – ۲

  .شده استحکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر  – ۳

  .دادگاه صادرکننده رأی – ۴

  .تاریخ ابالغ رأی – ۵

  .دلیل تجدید نظر خواهی – ۶

داشته باشد، باید  راآندهنده عنوان قیمومت یا ولیت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال هرگاه دادخواست – ۳۴۲ماده 
ت سمت او می رونوشت یا ثب 

  .باشد، پیوست دادخواست نمایدتصویر سندی را که م 

ست و  – ۳۴۳ماده  سخه و درصورت متعدد بود هایبرگدادخوا ست آن باید در دون سخه هب هاآنتعداد ن طرف بهپیو عالوه یک ن
  .باشد

باشد یا کسی میعلوم نباشد که دادخواست دهنده چهاگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و م – ۳۴۴ماده 
ضای مهلت، دادخوا اقامتااه او معلوم شود، پس از انق ست تکمیل یا تجدید ن ضای مهلت، دادخوا شد و قبل از انق شده نبا ست یاد

اریخ الصاق به گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تدریافت نموده رد میموجب قرار دادگاهی که دادخواست رابه
  .دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود

  .نخواهد بود( ۳۲۶)شامل موارد نقض مذکور درماده ( ۳۳۶مهلت مقرر دراین ماده و ماده ) –تبصره 

در آن رعایت ( ۳۴۳و )( ۳۴۲و مواد )( ۳۴۱)ماده ( ۶و  ۵، ۴، ۳، ۲هر دادخواسیییتی که نکات یادشیییده دربندهای ) – ۳۴۵ماده 
طور تفصییییل دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصیییول دادخواسیییت، نقایص را به دفترمدیرافتد و نمیبه جریان شیییده باشیییدن
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دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید او مهلت میروز ابالغ ده روز بهطور کتبی اطالع داده و ازبهدهنده دادخواسییتبه
  .اقدام خواهد شد( ۳۳۹ماده )(۲صورت برابر تبصره )دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین

سییخه از ندخواسییت و ضییمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصییول دا دفترمدیر – ۳۴۶ماده 
هلت فرسییتد که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ پاسییخ دهد، پس از انقضییای مآن را برای طرف دعوا می هایپیوسییت دادخواسییت و

  .فرستدمرجع تجدیدنظر مینرسیده باشد، پرونده را به یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا

چند دادگاه تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصیییاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر  – ۳۴۷ماده 
  .قطعی اعالم نموده باشد مار در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشدصادرکننده رأی آن را

  جهات تجدیدنظر –فصل پنجم 

  : ر زیر استجهات درخواست تجدیدنظر به قرا – ۳۴۸ماده 

  . ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه –الف 

  .ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود –ب 

  .ادعای عدم توجه قاضی به دلیل ابرازی –ج 

 ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی  –د 

  .ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی -ه

ص ت دیار، عمل آمده باشیید درصییورت وجود جهااگر درخواسییت تجدیدنظر به اسییتناد یکی از جهات مذکور در این ماده به –ره تب
  .نمایدآن جهت هم رسیدگی میمرجع تجدیدنظر به

گی سییید ر مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی اسییت و در مرحله نخسییتین موردحکم قرار گرفته  – ۳۴۹ماده 
  .نمایدمی

جب نقض رأی عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، مو – ۳۵۰ماده 
ه روز از تاریخ کند که ظرف ددر این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواسیت دهنده بدوی اخطار می .تجدیدنظر نخواهد بوددر مرحله

سبت ب صورت عدم اقدام و همچنین ه رفع نقص اقدامابالغ ن صورتینماید. در ست کهدر شد داسمت دادخوا دگاه دهنده محرز نبا
  .نمایدمیرأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر
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رفین و یا از طچنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشییتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سییهو قلم، مشییخصییات  – ۳۵۱ماده 
  .اهد کرداثبات رسیده اشکال دیاری مالحظه نکند ضمن اصالن رأی، آن را تأیید خو قسمت از خواسته که بهافتادگی در آنقلم

نده را به هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صیییالحیت محلی یا ذاتی تشیییخیص دهد رأی را نقض و پرو – ۳۵۲ماده 
  .داردمیمرجع صالح ارسال

کند. درغیر ید میکه قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیدادگاه تجدیدنظر در صورتی – ۳۵۳ماده 
  .دهدنقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت میصورت پس ازاین

سقرار تحقیق و معاینه محل در داد  – ۳۵۴ماده  سط یکی از م ستور او تو سط رئیس دادگاه یا به د شعبه گاه تجدیدنظر تو شاران  ت
شد دادگاه تجدیدنظر میشود واجرا می ستان با شهر دیار همان ا ز دادگاه محل تواند اجرای قرار را اچنانچه محل اجرای قرار در 

حل، ماشیید با اعطای نیابت قضییایی به دادگاه اجرای قرار در حوزه قضییایی اسییتان دیار بمحل کهدرصییورتیدرخواسییت نماید و 
  .درخواست اجرای قرار را خواهد نمود

خواهد شد  مانجامبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی  در مواردی که –تبصره 
  .مورد وثوق دادگاه باشدکه گزارشمار این

جهت یادشییده در قرار، موجه اه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم اسییتماع دعوا بهدادگ کهدرصییورتی – ۳۵۵ماده 
  .د خواهد کردقانونی دیار دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیی نداند ولی به جهات

موجب قانون ترتیب در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مار این که به شودمقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می – ۳۵۶ماده 
  .شده باشدری مقرر دیا

 در مواردی کهار متواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مقام قانونی آنان، کس دیاری نمیغیر از طرفین دعوا یا قائم – ۳۵۷ماده 
  .داردمی قانون مقرر

مقتضییی  یدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشییخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأیچنانچه دادگاه تجد – ۳۵۸ماده 
  .دادگاه بدوی اعاده خواهد کردصورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را بهدرغیر این نماید.صادر می

ند مورد اسیییتفاده غیر طرفین تجدیدنظر خو رأی دادگاه تجدیدنظر نمی – ۳۵۹ماده  دی که رأی اهی قرار گیرد، مار در موار توا
شد که در اینصادره قابل تجزیه و شخا  دیار هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخو تفکیک نبا اهی صورت نسبت به ا

  .اند، تسری خواهد داشتنکرده
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آن را ( ۳۰۹ده )ادگاه با رعایت ماهرگاه در تنظیم و نوشییتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سییهو یا اشییتباهی رخ دهد همان د – ۳۶۰ماده 
  .اصالن خواهد کرد

  .باشدترتیب مقرر در مرحله بدوی میتنظیم دادنامه و ابالغ آن به – ۳۶۱ماده 

  :شودادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی – ۳۶۲ماده 

ورد حکم مآن، موضییوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی به که عین مطالبه قیمت محکوم – ۱
  .قرار گرفته است

ی، رسیییده و المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیییدگی بدو ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقسییاط آن و اجرت – ۲
ضرر و زیان که در زمان جریاسایر متفرعات از صلی تعلق گرفتقبیل  سته ا صدور رأی بدوی به خوا ه و مورد حکم ن دعوا یا بعد از 

  .صدور رأی رسیده باشدواقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از

  .المثل یا بالعکسالمسمی به اجرتتغییر عنوان خواسته از اجرت – ۳

ل دادخواست د نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطاچنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مستر  – ۳۶۳ماده 
  .نمایدصادر می تجدیدنظر را

از مراحل  یکهیچرأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشییید و خوانده یا وکیل او در  در مواردی که – ۳۶۴ماده 
ضر نبوده و سی حا ضیهدادر شند رأی دلیحه دفاعیه و یا اعترا ست روز پای هم نداده با س از ابالغ ادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بی

  .باشد، رأی صادره قطعی استو رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میعلیه یا وکیل او قابل اعتراضواقعی به محکوم

  .باشدقطعی می( ۳۲۶آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ) – ۳۶۵ماده 

  اهیخو فرجام –باب پنجم 

  خواهی در امور مدنیفرجام –فصل اول 

  خواهی و آرای قابل فرجامفرجام –مبحث اول 

رعی و درخواسیت فرجامی با موازین شی رسییدگی فرجامی عبارت اسیت از تشیخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد – ۳۶۶ماده 
  .مقررات قانونی
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موارد  خواهی نیسیییت مار دریافته قابل فرجامرخواسیییت تجدیدنظر قطعیتعلت عدم د بدوی که به یهادادگاهآرای  – ۳۶۷ماده 
  :زیر

  :احکام –الف 

  .ریال باشد( ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ) – ۱

  .احکام راجع به اصل نکان و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت – ۲

  .قابل رسیدگی فرجامی باشد هاآنبه این که اصل حکم راجع به قرارهای زیر مشروط  –ب 

  .قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد – ۱

  .قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا – ۲

  :خواهی نیست مار در موارد زیرتجدیدنظر استان قابل فرجام یهادادگاهآرای  – ۳۶۸ماده 

 : احکام –ف ال

  .احکام راجع به اصل نکان و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف

  .قابل رسیدگی فرجامی باشد هاآنقرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به  –ب 

  .قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد – ۱

  .طرفین دعواقرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از  – ۲

  :واهد بودالف( در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخاحکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ) – ۳۶۹ماده 

  .احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه – ۱

  .شندطع دعوا قرار داده بارا قا هاآنطور کتبی رأی احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به – ۲

  .احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد – ۳

  .خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشنداحکامی که طرفین حق فرجام – ۴
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صل دعوا احکم راجع به  کهدرصورتیشود، دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میاحکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به – ۵
  .رسیدگی فرجامی نباشد ابلق

  .خواهی استموجب قوانین خا  غیرقابل فرجاماحکامی که به – ۶

  موارد نقض –مبحث دوم 

نماید. صمیم میخواسته اتخاذ تکننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجامشعبه رسیدگی – ۳۷۰ماده 
ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگامطابق قانون ودلی چنانچه رأی شد  صادر ل موجود در پرونده با نماید و ال طبق یمکننده اعاده ه 

  .مقررات آتی اقدام خواهد شد

  :گردددر موارد زیر حکم یا قرار نقض می – ۳۷۱ماده 

حلی، وقتی مدم رعایت صالحیت دادگاه صادرکننده رأی، صالحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد ع – ۱
  .آن ایراد شده باشدکه نسبت به

  .رأی صادره خالف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود – ۲

ز اعتبار اای از اهمیت باشیید که رأی را به درجه کهدرصییورتیعدم رعایت اصییول دادرسییی و قواعد آمره و حقوق اصییحاب دعوا  – ۳
  .قانونی بیندازد

  .مغایر با یکدیار، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد آرای – ۴

  .شده ناقص بوده و یا به دلیل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد انجامتحقیقات  – ۵

  .گرددچنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی – ۳۷۲ماده 

ای که دارای هچنانچه مفاد رأی صییادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشییته باشیید، لکن اسییباب توجیهی آن با ماد – ۳۷۳ماده 
  .گرددشده، رأی یادشده نقض میتطبیق معنای دیاری است

آن قرارداد معنای امه مربوط بهندعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین در مواردی که – ۳۷۴ماده 
  .گرددمعنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصو  نقض می دیاری غیر از

شته – ۳۷۵ماده  سناد و نو صحت مدارک، ا شود، ه نمودهئرأی که طرفین درجریان دادرسی اراهای مبنای چنانچه عدم  اند ثابت 
  .رددگمی رأی صادره نقض
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صاد – ۳۷۶ماده  ضوع یک دعوا آرای مغایری  شدر چنانچه در مو صورت اختالف تغییربدون این شده با نماید و یا  که طرفین و یا 
شو سبب تجدیدنظربه سی رأی دادگاه نقض  ست ذیاعتبار بوده و بهد، رأی مؤخر بییا اعاده دادر اعتباری آن اعالم نفع بیدرخوا

 یهادادگاها یمخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و  اول درصورت گردد. همچنین رأیمی
  .متعدد صادر شده باشند

آن جهت که خواه بهشییود اگرچه فرجامدرصییورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضییای فرجام نقض می – ۳۷۷ماده 
  .باشدکردهاستناد ن مورد نقض قرار گرفته

  خواهیترتیب فرجام –مبحث سوم 

  :توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایندافراد زیر می – ۳۷۸ماده 

  .طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکالی آنان – ۱

  .دادستان کل کشور – ۲

ید دادخواست را دادگاه مذکور با دفترمدیرآید. عمل میصادرکننده رأی به دادگاهخواهی با تقدیم دادخواست بهفرجام – ۳۷۹ماده 
کننده تسلیم و در روی خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیمرسیدی مشتمل بر نام فرجامدر دفتر ثبت و

  .شودخواهی محسوب میت ابتدای فرجامتقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواسدادخواست تاریخ هایبرگکلیه 

  :در دادخواست باید نکات زیر قید شود – ۳۸۰ماده 

  .اشددادخواست را وکیل داده ب کهدرصورتیخواه و وکیل او نام و نام خانوادگی و اقامتااه و سایر مشخصات فرجام – ۱

  .خواندهو اقامتااه و سایر مشخصات فرجام نام و نام خانوادگی – ۲

  .شده استحکم یا قراری که از آن درخواست فرجام  – ۳

  .دادگاه صادرکننده رأی – ۴

  . تاریخ ابالغ رأی – ۵

  .خواهیدلیل فرجام – ۶

  :زیر پیوست شود هایبرگبه دادخواست فرجامی باید  – ۳۸۱ماده 
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  .شودرونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می – ۱

  .لیحه متضمن اعتراضات فرجامی – ۲

َمت تقدیم نامهوکالت – ۳ ت س  ثب 
  .ا نداده باشدخواه دادخواست ر خود فرجام کهدرصورتیکننده دادخواست فرجامی وکیل یا مدرک م 

ست و  – ۳۸۲ماده  صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد  هایبرگدادخوا سخه و در ست آن باید در دو ن وه یک عالهب هاآنپیو
  .شودمدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می استثناینسخه باشد، به

دیده باشیید به آن پرداخت نار  دادرسیییهزینهدادخواسییتی که برابر مقررات یادشییده در دو ماده قبل تقدیم نشییده و یا  – ۳۸۳ماده 
 .افتدجریان نمی

دهنده اخطار دادخواستطور مشخص بهتاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از دفترمدیر
 .دهد که نقایص را رفع کندابالغ ده روز به او مهلت مینماید و از روزمی

آن  شییده، یا در مدت یادشییده تکمیل نشییود، بموجب قراردادگاهی که دادخواسییت بهدادخواسییت خارج ازمهلت داده کهدرصییورتی
 .شودمیدیده ردتسلیم گر 

  .باشد. رأی دیوان قطعی استکشور می عالیدیواناین قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل شکایت در 

شیید، خواه در دادخواسییت فرجامی معین نشییده و درنتیجه هویت دادخواسییت دهنده معلوم نبااگر مشییخصییات فرجام – ۳۸۴ماده 
د ر داده شیییده،  جاآنخواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواسیییت به ای مهلت فرجامماند و پس از انقضیییمیدادخواسیییت بالاثر

باشد. کشور می عالیدیواندیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در الصاق بهشود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخمی
  .رأی دیوان قطعی است

صورتی – ۳۸۵ماده  ست فرجام کهدر شد،  خواهیدادخوا ست و  دفترمدیرتکمیل با سخه ازدادخوا ستدادگاه یک ن آن را  هایپیو
ست روز بهارسال می برای طرف دعوا، شده اعم از این دارد تا ظرف بی ضای مهلت یاد سخ دهد. پس از انق سخی کطور کتبی پا ه پا

  .فرستدکشور می عالیدیوانبه پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته،  رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با

یب زیر عمل اندازد و لکن به ترتبه تأخیر نمی شییده اسییتدرخواسییت فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض ن – ۳۸۶ماده 
  :گرددمی

  .واهد شدخ له تأمین مناسب اخذبه مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکومچنانچه محکوم   –الف 



 (در امور مدینقاونن آینی دادریس دادگاههای عمویم و انقالب )

 

64 
 

م تا تأمین مناسییب بدهد اجرای حک علیهمحکومبه غیرمالی باشیید و به تشییخیص دادگاه صییادرکننده حکم، چنانچه محکوم   –ب 
  .به تأخیر خواهد افتاد صدور رأی فرجامی

ارد قرار رد دادخواسیییت مو خواهی نشیییده، یا به هر علتی در آنهرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام – ۳۸۷ماده 
ل کشور تواند از طریق دادستان کنفع مدعی خالف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، میقطعی شده باشد و ذیفرجامی صادر و

  .فرجامی است دادرسیهزینهتقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت  تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .

واسییت خواهی یا قطعی شییدن قرار رد دادخدخواسییت یک ماه حسییب مورد از تاریخ انقضییاء مهلت فرجاممهلت تقدیم دا –تبصررره 
  .باشدکشور درخصو  تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می عالیدیوانرأی از  فرجامی یا ابالغ

 ون آن از جهت ضییمائم کشییور دادخواسییت رسیییدگی فرجامی را دریافت و درصییورت تکمیل بوددفتر دادسییتان کل – ۳۸۸ماده 
 .رساندکشور مینظر دادستان کلدادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی بهمستندات و هزینه

ستان کل چنانچه ادعای  شخیص دهد، هاآنداد صحت ت شرع یا قانون، مقرون به  صو  مخالفت بین رأی با موازین  از  را درخ
ششم  کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث عالیدیواننماید. درصورت نقض رأی در ض آن را مینقکشور درخواست عالیدیوان

  .این قانون اقدام خواهد شد

نماید که ظرف ده کننده دادخواست ابالغ میچنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم –تبصره 
ادخواست خارج دمهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. هرگاه در   .کندروز از آن رفع نقص

  .از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست

دادگاه اجرا ه گواهی لزم بهئتواند با ارارأی یادشییده می علیهمحکومپس از درخواسییت نقض از طرف دادسییتان کل،  – ۳۸۹ماده 
 .جرای آن را بنمایدتوقف اکننده رأی، تقاضای

  .کشور صادر نماید عالیدیواندادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی 

  ترتیب رسیدگی –مبحث چهارم 

صول پرونده به  – ۳۹۰ماده  شور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نو عالیدیوانپس از و صول  بت وک ترتیب و
به تشخیص  موجب قانون یابه در مواردی کهکند مار یدگی میالیه به نوبت رسنماید شعبه مرجوعشعب دیوان ارجاع میبه یکی از

  .رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشدکشور، عالیدیوانرئیس 

شیییعبه دیار ارجاع کرد مار به تجویز قانون، رعایت  الیه اخذ و بهتوان آن را از شیییعبه مرجوعپس از ارجاع پرونده نمی – ۳۹۱ماده 
  .نیز الزامی است هادادگاهمورد رسیدگی کلیه مفاد این ماده در
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ست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می – ۳۹۲ماده  ضوع دادخوا شعبه، مو شنوبت، بهکند یا بهرئیس  ضای  عبه برای یکی از اع
 .نمایدمی تهیه گزارش ارجاع

ضات فرجامگزارش  سی کامل در اطراف اعترا سیدگی خواه و جهات قانونی مور باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و برر د ر
 .استدلل باشدفرجامی با ذکر

اند اشتهدعضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت 
ل درگزارش طور مشییرون و با اسییتدلاطالعی از مبانی قضییایی مشییاهده نمود، آن را بهیا اعمال غرض و بی د قانونی،تخلف از موا

  .از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی

سیدگی در  – ۳۹۳ماده  ضور ا عالیدیوانر شور بدون ح صورت می صحابک سیدگیگیرد مار در موردیدعوا  شعبه ر کننده که 
  .لزم بداند دیوان، حضور آنان را

ضاریه شود. آن دادگاه مکلف است احدادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده میاحضاریه به هایبرگ – ۳۹۴ماده 
  .رسال نمایدکشور ا عالیدیوانابالغ و رسید آن را به محض وصول،را به

ا وکالء آنان در ینماید و طرفین در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لزم است قرائت می – ۳۹۵ماده 
انونی نظر خود قتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد می صورت حضور

 .نمایدار میرا اظه

شخا  سه قید و بهفوق اظهارات ا ضای آنان میالذکر درصورت جل ضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان میام تواند قبل از رسد . ع
  .را اصالن نماید صدور رأی، گزارش خود

خواسییته  ض رأی فرجامپس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شییعبه رسیییدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نق – ۳۹۶ماده 
صمیم می ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاهنمایداتخاذ ت شد  صادرکننده اعاده  اگر رأی مطابق قانون و دلیل موجود در پرونده با

  .خواهد شدنماید وال طبق مقررات آتی اقدام می

  خواهیمهلت فرجام –مبحث پنجم 

  .باشدی اشخا  ساکن ایران بیست روز و برای اشخا  مقیم خارج دو ماه میخواهی برامهلت درخواست فرجام – ۳۹۷ماده 

  :قرار زیر استخواهی بهبتدای مهلت فرجاما – ۳۹۸ماده 

  .خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابالغبرای احکام و قرارهای قابل فرجام –الف 
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لت تجدید ه نسییبت به آن تجدیدنظرخواهی نشییده از تاریخ انقضییای مهتجدیدنظر دادگاه بدوی کبرای احکام و قرارهای قابل –ب 
  .نظر

کم خواهد واسیییطه مغایر بودن دو حکم باشییید ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابالغ هریک از دو حخواهی بهاگر فرجام – ۳۹۹ماده 
  .بود

  .باشدالرعایه میکام و قرارها نیز لزمخواهی از احاین قانون در مورد فرجام( ۳۳۸و )( ۳۳۷مقررات مواد ) – ۴۰۰ماده 

  اقدامات پس از نقض –مبحث ششم 

گردد ارجاع شیییرن زیر تعیین میدادگاهی که بهکشیییور، رسییییدگی مجدد به عالیدیوانپس از نقض رأی دادگاه در  – ۴۰۱ماده 
  :باشدالیه مکلف به رسیدگی میمرجوع شود و دادگاهمی

دادگاه ، رسیدگی مجدد بهشده استعلت نقص تحقیقات نقض صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که بههاگر رأی منقوض ب –الف 
  .شودارجاع میصادرکننده آن

  .گرددکشور صالح بداند ارجاع می عالیدیوانعلت عدم صالحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که اگر رأی به –ب 

سایر موارد نقض، پرونده ب –ج  صادر نموده ارجاع میدر  شعبه دیار از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را  شود و اگر آن حوزه ه 
  .شودشعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیار ارجاع میبیش از یک

ست نواقص را به عالیدیوانعلت نقص تحقیقات، درصورت نقض رأی به – ۴۰۲ماده  شور مکلف ا شرون ذکصورت یکک ر جا و م
  .نماید

ن متضمن اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آ – ۴۰۳ماده 
گر رأی دادگاه ا نماید. همچنین کشورآن را اصالن و رأی را ابرام می عالیدیواناساس رأی لطمه وارد نکند،  به اشتباهی باشد که

شود ولی از حیثصبه صادر  شد، ورت حکم  شکال دیاری نبا ضمن ا ستدلل و نتیجه منطبق با قرار بوده و مت شور  عالیدیوانا ک
قض بالارجاع خواهد خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، ن نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه کهآن را قرار تلقی و تأیید می

  .شد

  .د بودکشور خواه عالیدیوانتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با هرگاه سهو یا اش –تبصره 
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رأی  دی کهدر موار خواهی قرار گیرد، مار تواند مورد اسیییتفاده غیرطرفین فرجامکشیییور نمی عالیدیوانرأی فرجامی  – ۴۰۴ماده 
رخواست خواسته بوده و داشخا  دیار هم که مشمول رأی فرجام تفکیک نباشد که در این صورت نسبت بهیادشده قابل تجزیه و

  .اند، تسری خواهد داشتفرجام نکرده

  :نمایدالیه به شرن زیر اقدام میدادگاه مرجوع – ۴۰۵ماده 

ن آن رفتداده، سپس با در نظرگ انجامکشور را  عالیدیوانعلت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر درصورت نقض حکم به –الف 
  .نمایدصدور رأی میمبادرت به

، سییبب دعوا رسیییدگی کند مار اینکه بعد از نقضکشییور به عالیدیواندر صییورت نقض قرار، دادگاه مکلف اسییت برابر رأی  –ب 
صادر  نظرجدیدتر منقوض ابتدائًا در مرحله خصو  چنانچه قرااین از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در ای برای امتناعتازه

به همان دادگاه  شییود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیییدگیارجاع میدادگاه صییادرکننده قرارشییده باشیید، به
  .گرددبدوی ارجاع می

نده، اگر ات پروکشییور و مندرج عالیدیوانالیه با لحاظ رأی درمورد ماده قبل و سییایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع – ۴۰۶ماده 
با تعیین وقانشیییاء رأی میین وقت، رسییییدگی کرده و مبادرت بهلزم نداند، بدون تعی اقدام دیاری را ت و دعوت از نماید و ال 

  .خواهد نمودطرفین، اقدام لزم را معمول و انشاء رأی

باشیید، رأی  ن بوده و دیاری نقض شییدههرگاه یکی از دو رأی صییادره که مغایر با یکدیار شییناخته شییده، موافق قانو – ۴۰۷ماده 
  .اقدام خواهد شد( ۴۰۶ماده باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل )می الجرامعتبر لزم

اقدام به  کشییور دادگاه با ذکر اسییتدلل طبق رأی اولیه عالیدیوانخواسییته در پس از نقض حکم فرجام کهدرصییورتی – ۴۰۸ماده 
ش کشییور در صییورت پذیر  عالیدیواننماید و این رأی مورد درخواسییت رسیییدگی فرجامی واقع شییود، شییعبه  راریصییدور رأی اصیی

 عالیدیوانصییورت پرونده در هیأت عمومی شییعب حقوقی مطرن و چنانچه نظر شییعبه غیرایناسییتدلل، رأی دادگاه را ابرام، در
الیه طبق استدلل هیات شعبه دیاری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعکشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به

  .باشدقطعی می( ۳۲۶مذکور در ماده )نماید. این حکم در غیر مواردکشور حکم مقتضی صادر می عالیدیوانعمومی 

  .برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لزم نیست – ۴۰۹ماده 

و  شده است کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته عالیدیواندر رأی  – ۴۱۰ماده 
مضاء آن در گردد و پس از اطور روشن و کامل ذکر میشود بهاعتراضات و دلیلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می خالصه

  .خواهد شدتاریخ ثبت  دفتر مخصو  با قید شماره و



 (در امور مدینقاونن آینی دادریس دادگاههای عمویم و انقالب )

 

68 
 

  فرجام تبعی –مبحث هفتم 

ست فرجامی میخوانده میفرجام – ۴۱۳ماده  سخی که به دادخوا ضمن پا شکایت فر تواند فقط در  جامی دهد از حکمی که مورد 
اید رجامی نمواست رسیدگی فداند تبعًا درخجهتی که آن را به ضرر خود یا خالف موازین شرعی و مقررات قانونی میاست نسبت به

ست فرجامدر این ست روز بهغ میتبعی به طرف ابالصورت درخوا سخ دهد، هر چند مدت مشود که ظرف مدت بی قرر طور کتبی پا
  .شده باشدبرای درخواست فرجام نسبت به او منقضی 

  .شودیطرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته م کهکسیخواه و از فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام – ۴۱۴ماده 

جام تبعی ساقط اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فر  – ۴۱۵ماده 
  .گردددرخواست فرجام تبعی شده باشد بالاثر میشود و اگرمی

  .نیستدر فرجام تبعی جاری ( ۳۸۱و )( ۳۸۰از شرایط مذکور در مواد ) یکهیچ – ۴۱۶ماده 

  اعتراض شخص ثالث –فصل دوم 

و در حقوق شییخص ثالث خللی وارد آورد و آن شییخص یا نماینده ااگر درخصییو  دعوایی، رأیی صییادره شییود که به – ۴۱۷ماده 
  .یدتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماعنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میبه شده استرأی دادرسی که منتهی به

ر اعتراض عمومی، انقالب و تجدیدنظ یهادادگاههرگونه رأی صییادره از درمورد ماده قبل، شییخص ثالث حق دارد به – ۴۱۸ ماده
عنوان شییخص ثالث توانند بهاند میکه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شییرکت نداشییتهحکم داور نیز کسییانیید و نسییبت بهنما

  .اعتراض کنند

  :شخص ثالث بر دو قسم استاعتراض  – ۴۱۹ماده 

  .اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد –الف 

طرف دیار  غیراصلی( عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا دریک دادگاه صادر شده واعتراض طاری ) –ب 
  .آن رأی را ابراز نموده است مدعای خود، در اثنای دادرسی برای اثبات

باید به – ۴۲۰ماده   علیه رأی مورد اعتراض باشییید. اینله و محکومموجب دادخواسیییت و به طرفیت محکوماعتراض اصیییلی 
واهد خاست. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین عنه را صادر کردهرأی قطعی معترضشود که تقدیم میدادگاهیدادخواست به

  .بود
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درجه  اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرن اسیییت بدون تقدیم دادخواسیییت بعمل خواهد آمد، ولی اگر – ۴۲۱ه ماد
شد که رأی معترض تر ازدادگاه پایین ست خود را به دادگاهی که رأی دادگاهی با صادر کرده، معترض دادخوا صادر کرده ر عنه را  ا 

  .خواهد شدآن دادگاه رسیدگی نماید و موافق اصول، دراست تقدیم می

توان اعتراض شیییخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرن اسیییت و بعد از اجرای آن درصیییورتی می – ۴۲۲ماده 
  .شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشداعتراض نمود که ثابت

راض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصو  اعتراض درصورت وصول اعت – ۴۲۳ماده 
اندازد. در غیر تأخیر میشییود مؤثر در اصییل دعوا خواهد بود، تا حصییول نتیجه اعتراض، رسیییدگی به دعوا را بهمییادشییده صییادر

مدت شد بهبا دادگاه دیاری با( ۴۲۱ابر ماده )دهد و اگر رسیدگی به اعتراض بر کرده رأی میصورت به دعوای اصلی رسیدگیاین
 .دادگاه مربوط تقدیم نمایددادخواست خود را بهشود کهکننده مهلت داده میبیست روز به اعتراض

  .چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد

ی حکم باشیید. در مواردی که جبران ضییرر و زیان ناشییی از اجرای نمیاعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطع – ۴۲۴ماده 
رای حکم را کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرسیدگیممکن نباشد دادگاه

  .کندبرای مدت معین صادر می

اض قرار وارد تشییخیص دهد، آن قسییمت از حکم را که مورد اعتر  چنانچه دادگاه پس از رسیییدگی، اعتراض ثالث را – ۴۲۵ماده 
  .اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شدنماید وگرفته نقض می

  اعاده دادرسی –فصل سوم 

  جهات اعاده دادرسی –مبحث اول 

  :واست اعاده دادرسی شودنسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخ – ۴۲۶ماده 

  .موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد – ۱

  .میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشدحکم به – ۲

  .وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد – ۳
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متضاد باشد  شده استقبال توسط همان دادگاه صادر  حکم صادره با حکم دیاری درخصو  همان دعوا و اصحاب آن، که – ۴
  .قانونی موجب این مغایرت باشدبدون آنکه سبب

  .کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده استه و تقلبی بهیلکننده اعاده دادرسی حل درخواستطرف مقاب – ۵

  .ثابت شده باشد هانآحکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن  – ۶

سناد و مدارکی به – ۷ صدور حکم، ا ستپس از  ست آید که دلیل حقانیت درخوا شودد شد و ثابت  سناد و  کننده اعاده دادرسی با ا
  .جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده استمدارک یادشده در

  مهلت درخواست اعاده دادرسی –مبحث دوم 

و ماه به لت درخواست اعاده دادرسی برای اشخا  مقیم ایران بیست روز و برای اشخا  مقیم خارج از کشور دمه – ۴۲۷ماده 
  :باشدشرن زیر می

  .نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابالغ – ۱

  .نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر – ۲

  .شوداین قانون عمل می( ۳۰۶درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ) در مواردی که –تبصره 

دو حکم  چنانچه اعاده دادرسیییی به جهت مغایربودن دو حکم باشییید ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابالغ هریک از – ۴۲۸ماده 
  .است

ده دادرسی، یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعا جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد کهدرصورتی – ۴۲۹ماده 
  .باشدنهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میتاریخ ابالغ حکم

سناد و مدارک اهرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول  – ۴۳۰ماده 
  .کند، اثبات گردددرخواست رسیدگی میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که بهآن محاسبه مییا اطالع از وجود

  .شوداین قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می( ۳۳۸و )( ۳۳۷مفاد مواد ) – ۴۳۱ماده 

  ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی –مبحث سوم 

  :تاعاده دادرسی بر دو قسم اس – ۴۳۲ماده 



 (در امور مدینقاونن آینی دادریس دادگاههای عمویم و انقالب )

 

71 
 

  .طور مستقل آن را درخواست نمایداصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به –الف 

و ابراز احکم یادشییده علیه  کهکسیییعنوان دلیل ارائه شییود و طاری که عبارتسییت از این که در اثنای یک دادرسییی حکمی به –ب 
  .درخواست اعاده دادرسی نماید گردیده نسبت به آن

ت اعاده شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواسدادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می – ۴۳۳ه ماد
  .شده استعنوان دلیل ابراز به جاآنگردد که حکم در دادگاهی تقدیم می دادرسی طاری به

  .روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لزم ظرف سه –تبصره 

حکم ارسال  دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکنندهدادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می – ۴۳۴ماده 
گردد دلیل درخواسیت را قوی بداند و تشیخیص دهد حکمی که درخصیو  درخواسیت اعاده دادرسیی صیادر می نماید و چنانچه

شد، رسیدگی بهر دعوا میمؤثر د ست تا با سمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر ا دور حکم صدعوای مطروحه را در ق
  .دهدصورت به رسیدگی خود ادامه میاندازد و در غیر اینتأخیر مینسبت به اعاده دادرسی به

صره  شد و درخ عالیدیوانچنانچه دعوایی در  –تب شور تحت رسیدگی با شود، درخواک سبت به آن  ست اعاده دادرسی ن ست به وا
کشور تا صدور  عالیدیوانگردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در حکم ارجاع می دادگاه صادرکننده

  .حکم متوقف خواهد شد

  :گردددر دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می – ۴۳۵ماده 

  .کننده و طرف اونوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواستنام و نام خا – ۱

  .حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است – ۲

  .مشخصات دادگاه صادرکننده حکم – ۳

 .شده استجهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی  – ۴

نیز پیوسییت  نامهوکالتادخواسییت ذکر و که درخواسییت اعاده دادرسییی را وکیل تقدیم نماید باید مشییخصییات او در ددر صییورتی
  .دادخواست گردد

صره  صادر می –تب ست اعاده دادرسی قرار لزم را  صالح بدوًا در مورد قبول یا رد درخوا صور دادگاه  ست نماید و در  ت قبول درخوا
 .رسیدگی ماهوی خواهد نمودمبادرت به
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  .سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است

قرار  ، جهت دیاری مورد رسیییدگیشییده اسییتدر اعاده دادرسییی به جز آنچه که در دادخواسییت اعاده دادرسییی ذکر  – ۴۳۶ماده 
  .گیردنمی

  :گرددبا درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرن ذیل اقدام می – ۴۳۷ماده 

  .متوقف خواهد شد چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم –الف 

له تأمین چنانچه محکوم به مالی اسییت و امکان اخذ تأمین و جبران خسییارت احتمالی باشیید به تشییخیص دادگاه از محکوم –ب 
  .یابداجرای حکم ادامه میمناسب اخذ و

سب مورد مطابق بندهای ) در مواردی که –ج  شد ح سمت از حکم با ست اعاده دادرسی مربوط به یک ق لف( و )ب( اقدام ادرخوا
  .گرددمی

سی  – ۴۳۸ماده  شخیص دهد، حکم مورد اعاده دادر سی را وارد ت ست اعاده دادر سیدگی، دادگاه درخوا ا نقض و ر هرگاه پس از ر
صادر ضی  سمت نقض یا کهدرصورتی د.نمایمیحکم مقت شد، فقط همان ق سمتی از حکم با ست اعاده دادرسی راجع به ق  درخوا

  .تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود این حکم از حیثگردد. اصالن می

کم اول به حاگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و  – ۴۳۹ماده 
  .خواهد بودقوت خود باقی

  .اهد شدگردد، دیار اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخو ر مینسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صاد – ۴۴۰ ماده

  .تواند داخل در دعوا شودعنوان نمیدر اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیاری به هیچ – ۴۴۱ماده 

  مواعد –باب ششم 

  تعیین و حساب مواعد –فصل اول 

امر مورد  انجامکه  موعد دادگاه باید به مقداری باشد .ادگاه معین خواهد کردمواعدی را که قانون تعیین نکرده است د – ۴۴۲ماده 
  .داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شدنظر در آن امکان

  . ر ساعت استهااز نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چ – ۴۴۳ماده 
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ربوط امکان مچنانچه روز آخر موعد، مصییادف با روز تعطیل ادارات باشیید و یا به جهت آماده نبودن دسییتااه قضییایی  – ۴۴۴ماده 
  .شونداز میآید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع بحساب نمیروز بهاقدامی نباشد، آن

یا اعالم ذکر  – ۴۴۵ماده  تاریخ ابالغ  تدای آن  جزء مدت  ، روز ابالغ و اعالم و همچنین روز اقدامشیییده اسیییتموعدی که اب
  .شودمحسوب نمی

دو ماه از تاریخ  کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواسییت برای افراد مقیم خارج از کشییور – ۴۴۶ماده 
  .باشدابالغ می

شند، طولنی – ۴۴۷ماده  شامل یترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت مچنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد با شود 
  .خواهد شددیاران نیز 

آید، انقضییای چنانچه در روزی که دادگاه برای حضییور اصییحاب دعوا تعیین کرده اسییت مانعی برای رسیییدگی پیش – ۴۴۸ماده 
  .کندکه دادگاه برای رسیدگی تعیین می موعد، روزی خواهد بود

  .مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد – ۴۴۹ماده 

  دادن مهلت و تجدید موعد –فصل دوم 

در  کهتیدرصیییور ود، مار گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بمهلت دادن در مواعدی که ازسیییوی دادگاه تعیین می – ۴۵۰ماده 
لت وجود مانعی کار مورد درخواست دادگاه به ع انجامخطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم اعالم موعد سهو یا

  .بوده که رفع آن در توان او نبوده است

  .باشدمقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی –تبصره 

ممنوع  خواهی و اعاده دادرسییییدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجامتج – ۴۵۱ماده 
  .موردی که قانون تصریح کرده باشداست. مار در

صورتی – ۴۵۲ماده  شده در ماده فوق در ضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یاد ست  مهلت دادن پس از انق مجاز ا
ستفاده از موعد قانونی ب اعالم موعدکه در  ضی مهلت ثابت نماید که عدم ا شد و یا متقا شده با علت وجود یکی از هسهو یا خطایی 

  .بوده است این قانون( ۳۰۶عذرهای مذکور در ماده )

باشیید تعیین درصییورت قبول اسییتمهال، مهلت جدیدی متناسییب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشییتر ن – ۴۵۳ماده 
  .شودمی
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  داوری –باب هفتم 

 هادادگاهه در توانند با تراضیییی یکدیار منازعه و اختالف خود را خواکلیه اشیییخاصیییی که اهلیت اقامه دعوا دارند می – ۴۵۴ماده 
  .ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهندو درصورت طرن در هر مرحله شده باشدطرن شده یا ن

بروز اختالف  موجب قرارداد جداگانه تراضیی نمایند که درصیورتتوانند ضیمن معامله ملزم شیوند و یا بهمتعاملین می – ۴۵۵ماده 
  .ایندتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختالف تعیین نممراجعه کنند و نیز می بین آنان به داوری

  .ذار کنندتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگداور، طرفین می درکلیه موارد رجوع به –تبصره 

طرف ایرانی  سییتشییده ان که اختالفی ایجاددرمورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی – ۴۵۶ماده 
ید که آنان دارای داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماختالف حل آن را بهاز انحاء ملتزم شیییود که درصیییورت بروز ا نحویتواند بهنمی

خالفت دارد مهر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشیید در قسییمتی که  همان تابعیتی باشییند که طرف معامله دارد.
  .باطل و بالاثر خواهد بود

اسالمی  وزیران و اطالع مجلس شورایداوری پس از تصویب هیأتلتی بهارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دو  – ۴۵۷ماده 
ده، در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضییوع دعوا از موضییوعاتی باشیید که قانون آن را مهم تشییخیص دا گیرد.صییورت می

  .استتصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری

صات طرفین و داور یا داورانشود بادر هر مورد که داور تعیین می – ۴۵۸ماده  شخ ضوع و مدت داوری و نیز م  طوری کهبه ید مو
داوری ارجاع شییده باید تعیین داور بعد از بروز اختالف باشیید، موضییوع اختالف که به کهدرصییورتیتعیین گردد.  رافع اشییتباه باشیید

  .ابالغ شود طور روشن مشخص و مراتب به داورانبه

صره  شدهقراردادهای داو  –تب سی و نهم )ری که قبل از اجرای این قانون تنظیم  صد و  صل یک سی قان( ۱۳۹اند با رعایت ا سا ون ا
  .باشندتنظیم می تابع مقررات زمان

ن نکرده باشییند و در درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شییده ولی داور یا داوران خود را معی – ۴۵۹ماده 
مایند و تعیین داور نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصییاصییی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضییی ن ختالفموقع بروز ا

طرف مقابل هوسیله اظهارنامه رسمی بتواند داور خود را معین کرده بهطرف می، یکشده باشددادگاه یا شخص ثالث نیز محول نبه
رف ده روز ظصورت طرف مقابل مکلف است داور ثالث تراضی کند. درایناید و یا نسبت به تعیینمعرفی و درخواست تعیین داور نم

دشیییده اقدام نشیییود، نماید. هرگاه تا انقضیییای مدت یااز تاریخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضیییی
  .راجعه کنددادگاه متواند حسب مورد برای تعیین داور بهنفع میذی
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ست حل اختالف به در مواردی که – ۴۶۰ماده  شود و طرفین نخواهند یا نتوانندمقرر گردیده ا در انتخاب داور  یک نفر داور ارجاع 
ضی نمایند و شین او ر  کهدرصورتینیز  ترا ستعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جان شود، یا ا ا معین کند و یا داور یکی ازطرفین فوت 

طرف او غیر  شییخص ثالث واگذار شییده و آن شییخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور ازوردی که انتخاب داور بهدر هر م
ید که ظرف ده مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نما توانند با معرفی داورممکن باشد، هریک از طرفین می

متوفی یا مسییتعفی یا  حسییب مورد در تعیین جانشییین داورخود را در مورد داور واحد اعالم کند و یاروز از تاریخ ابالغ اظهارنامه نظر 
برابر قسمت اخیر عمل نیاید،اقدامی به با انقضای مهلت، کهدرصورتیداوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. 

  .ماده قبل عمل خواهد شد

سبت – ۴۶۱ماده  شد دادگاه ابتدا به  هرگاه ن صل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختالفی با ن رسیدگی و اظهار آبه ا
  .نمایدنظر می

برای تعیین  دارصالحیتطرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه  کهدرصورتی – ۴۶۲ماده 
  .حیت رسیدگی به اصل دعوا را داردخواهد بود که صالداور، دادگاهی

 شییخص معینی داوری نماید و آن شییخص هاآنهرگاه طرفین ملتزم شییده باشییند که درصییورت بروز اختالف بین  – ۴۶۳ماده 
ه ف درصالحیت دادگاداور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیاری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختال عنواننخواهد یا نتواند به

  .خواهد بود

وران توافق کنند، در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشیییده باشییید و طرفین نتوانند در تعیین داور یا دا کهدرصیییورتی – ۴۶۴ماده 
  .اتفاق تعیین نمایندعنوان داور سوم بهیک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر بههریک از طرفین باید

سیله یک طرف یا طرفین انتخاب میدر هر مورد که د – ۴۶۵ماده  ست قبشود، انتخاباور یا داوران، و ولی داوران کننده مکلف ا
ات طرفین ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختالف و شرایط داوری و مشخص را اخذ نماید.

  .شده باشدابالغ  هاآنو داوران به همه 

  :عنوان داور انتخاب نمودتوان بهیر را هر چند با تراضی نمیاشخا  ز  – ۴۶۶ماده 

  .اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند – ۱

  .اندموجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شدهاشخاصی که به – ۲

بر تعدادی که برای اید حداقل از بین دو براکند، بجای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میدادگاه به در مواردی که – ۴۶۷ماده 
  .طریق قرعه معین نمایدواجد شرایط هستند داور یا داوران لزم را به داوری لزم است و
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وضییوع اختالف و دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سییایر مشییخصییات طرفین و م – ۴۶۸ماده 
اوری تاریخ ابالغ به همه دنماید. دراین مورد ابتدای مدت داور یا داوران و مدت داوری را کتبًا به داوران ابالغ میگینام و نام خانواد 

  .باشدداوران می

  :تواند اشخا  زیر را به سمت داور معین نماید مار با تراضی طرفیندادگاه نمی – ۴۶۹ماده 

  .ال تمام باشدکسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج س – ۱

  .نفع باشندکسانی که در دعوا ذی – ۲

  .که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشندکسانی – ۳

  .دور آنان باشباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میکسانی – ۴

  .کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند – ۵

سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی ا – ۶ شخاصی که قرابت نسبی یا  ز اصحاب دعوا کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با ا
  .یا حال دادرسی کیفری داشته باشند دارند، درگذشته

حاب دعوا یا زوجه و ان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصکسانی که خود یا همسرانش – ۷
  .قربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند ایا یکی از

  .کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان – ۸

  .ن باشدتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفیدر محاکم قضایی نمیکلیه قضات و کارمندان اداری شاغل  – ۴۷۰ماده 

ضییور و حتوانند پس از اعالم در جلسییه، درصییورت شییود، هریک از طرفین میدرمواردی که داور با قرعه تعیین می – ۴۷۱ماده 
صییورت این در جبات رد بعدا حادث شییود کهکه موتاریخ ابالغ تا ده روز، داور تعیین شییده را رد کنند، مار این درصییورت غیبت از

ارد نماید و چنانچه اعتراض را و گردد. دادگاه پس از وصیییول اعتراض، رسییییدگی میابتدای مدت روزی اسیییت که علت رد حادث
  .کندتشخیص دهد داور دیاری تعیین می

  .تراضیبعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مار با  – ۴۷۲ماده 
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 اوری حاضییرچنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسییافرت یا بیماری و امثال آن در جلسییات د – ۴۷۳ماده 
شییدن به داوری  یا از دادن رأی امتناع نماید، عالوه بر جبران خسییارات وارده تا پنج سییال از حق انتخاب نشییده یا اسییتعفا دهد و

  .محروم خواهد بود

أی امتناع نماید و شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن ر داوری ارجاع میکه از طرف دادگاه بهنسبت به امری – ۴۷۴ده ما
سه داوری ضور پیدا نکند دو داور دیار به یا در جل سیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بیندوبار متوالی ح ضوع ر صدور  مو آنان در 

لسه داوری حضور جداوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جایدادگاه به رأی اختالف حاصل شود،
ورد، طرفین داور که قبل از انتخاب به اقتضاء مخواهد نمود، مار اینقید قرعه انتخابپیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیاری به

 .شودشروع می ت داوری از تاریخ قبول داور جدیدصورت مددیاری معرفی کرده باشند. دراین

داوری اشیییخا   داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده اسیییت نتوانند رأی بدهند و طرفین به کهدرصیییورتی
  .نمایددادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می دیار تراضی نکرده باشند،

  .شدکه در قرارداد ترتیب دیاری مقرر شده بادر موارد فوق رأی اکثریت داوران مالک اعتبار است، مار این –تبصره 

شییده باشیید،  داوری وارد دعوادادرسییی جلب شییده یا قبل یا بعد از ارجاع اختالف بهشییخص ثالثی که برابر قانون به – ۴۷۵ماده 
فقت حاصل ناردید، به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موادعوای اصلی درارجاع امر  تواند با طرفینمی

  .مستقل رسیدگی خواهد شدطوربه دعوای او برابر مقررات به

 ا از آنان بخواهند وتوانند توضیییحات لزم ر داوران نیز می .داوران تسییلیم نمایندطرفین باید اسییناد و مدارک خود را به – ۴۷۶ماده 
  .تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند اگر برای اتخاذ

  .ری را رعایت کنندداوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داو  – ۴۷۷ماده 

شد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیهرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع  – ۴۷۸ماده  ک جهات جرمی با
شد و همچنین  مدنی از جزایی ری که رجوع دعوا مربوط به نکان یا طالق یا نسب بوده و رفع اختالف در ام کهدرصورتیممکن نبا

 دارصالحیت ز دادگاهاصل نکان یا طالق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ابه داوری شده متوقف بر رسیدگی به
  .گرددمی نسبت به امر جزایی یا نکان یا طالق یا نسب متوقف

ی ممکن تعقیب وی به جهتی از جهات قانون کهدرصیییورتیادعای جعل و تزویر در سیییند بدون تعیین عامل آن و یا  – ۴۷۹ماده 
  .باشدقبل نمی نباشد مشمول ماده
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انتخاب کرده است  کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور راتوسط دادگاه ارجاع( ۴۷۸) حکم نهایی یادشده در ماده – ۴۸۰ماده 
ه حسیییاب شیییود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسییییدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابالغ حکم یادشیییدمیداوران ابالغبه

 .شد او ابالغ خواهدیی وسیله طرفین یا یک طرف به، حکم نهاشده باشدانتخاب  شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاهمی

  .توانند برخالف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکان یا طالق یا نسب صادر شده رأی بدهندداوران نمی

  :روددر موارد زیر داوری از بین می – ۴۸۱ماده 

  .با تراضی کتبی طرفین دعوا – ۱

  .با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا – ۲

  .رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد – ۴۸۲ماده 

صورتی – ۴۸۳ماده  شند می کهدر شته با صلح دا صلح خاتمه دهند. دراینداوران اختیار  صلحتوانند دعوا را با  که  اینامهصورت 
  .رسیده باشد معتبر و قابل اجراست امضای داورانبه

داور از شرکت  شود مطلع باشند و اگرای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میداوران باید از جلسه – ۴۸۴ماده 
که در قرارداد ترتیب شود مناط اعتبار است مار اینرأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می در جلسه یا دادن

ور در جلسه، برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضیز باید دردیاری مقرر شده باشد. مراتب ن
موجب حضیییور در جلسیییه بهداوری از طریق دادگاه بوده، دعوت بهبهارجاع امر در مواردی کهتوسیییط داوران تعیین خواهد شییید. 

  .آیدعمل میاخطاریه دفتر دادگاه به

ینی اند که درصییورت بروز اختالف بین آنان شییخص یا اشییخا  معین به موجب قرارداد ملزم شییدهدرمواردی که طرف –تبصررره 
ضوع برای  داوری نماید اگر مدت ست که مو سه ماه و ابتدای آن از روزی ا شد مدت آن  شده با ری به داور داو  انجامداوری معین ن

  .ید استطرفین قابل تمدشود. این مدت با توافقیا تمام داوران ابالغ می

لف است رأی بینی نکرده باشند، داور مکچنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابالغ رأی داوری پیش – ۴۸۵ماده 
 .ایدکننده دعوا به داور یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نمدادگاه ارجاعدفتر خود را به

  .دارددستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میایاانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را بهدفتر دادگاه اصل رأی را ب

اتفاق بطور کلی و یا قسیییمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسیییمت مردود بالاثر خواهد هرگاه طرفین، رأی داور را به – ۴۸۶ماده 
  .بود
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ران است و پس از این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسًا با داور یا داو  (۳۰۹تصحیح رأی داوری در حدود ماده ) – ۴۸۷ماده 
ضای آن تا پایان صادر کن انق ست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران  نده رأی خواهد بود. مهلت اعتراض به رأی داور، به درخوا

ست روز از صحیح رأی اتخداور یا داوران مکلفند ظرف بی ضای ت صمیم نمایند. رأتاریخ تقا صحیحی بهاذ ت طرفین ابالغ خواهد ی ت
  .ماندداور یا انقضای مدت یادشده متوقف می صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیمدراین د. ش

داوری و یا دادگاهی  کننده دعوا بهعلیه تا بیست روز بعد ازابالغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاعهرگاه محکوم – ۴۸۸ماده 
صالحیت ست به که  صل دعوا را دارد مکلف ا ست طرف ذیرسیدگی به ا صادرکند. اجدرخوا رای نفع طبق رأی داور برگ اجرایی 

  .باشدرأی برابر مقررات قانونی می

  :رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد – ۴۸۹ماده 

  .ین موجد حق باشدرأی صادره مخالف با قوان – ۱

  .داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است – ۲

شد. در – ۳ صادر نموده با سمت از رأی که خارج از اختیارااین داور خارج ازحدود اختیار خود رأی  ست صورت فقط آن ق ت داور ا
  .گرددابطال می

  .لیم شده باشدرأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تس – ۴

اسییت مخالف  رأی داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصییحاب دعوا در دفتر اسییناد رسییمی ثبت شییده و دارای اعتبار قانونی – ۵
  .باشد

  .اندرای نبوده وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررأی به – ۶

  .اعتبار بوده باشدداوری بیقرارداد رجوع به – ۷

وا را ارجاع به تواند ظرف بیسیییت روز بعد از ابالغ رأی داور از دادگاهی که دعدرمورد ماده فوق هریک از طرفین می – ۴۹۰ماده 
رت دادگاه دادگاهی که صییالحیت رسیییدگی به اصییل دعوا را دارد، حکم به بطالن رأی داور را بخواهد در این صییو داوری کرده یا

یدگی به ه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشیید حکم به بطالن آن دهد و تا رسییکرده، هرگامکلف اسییت به درخواسییت رسیییدگی
  .ماندمی اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطالن، رأی داور متوقف
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. شروع بود خواهدباشند دو ماه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می( ۴۸۸مهلت یادشده در این ماده و ماده ) –تبصره 
قانون و  این (۳۰۶)برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرن مندرج در ماده ( ۴۸۸شده در این ماده و ماده )تعیینهای مهلت

  .احتساب خواهد شداند پس از رفع عذرآن بوده( ۱تبصره )

صل دعوا در دادگاه مطرن بوده و از این طریق به – ۴۹۱ماده  شد، درصورت اعتر چنانچه ا شده با رأی داور و  اض بهداوری ارجاع 
  .ماندبطالن آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطالن رأی داور متوقف میصدور حکم به

ادگاه با تقدیم که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسییییدگی به دعوا در ددرمواردی –تبصرررره 
  .خواهد آمدعملدادخواست به

صادر می کهدرصورتی – ۴۹۲ماده  ست را  شد دادگاه قرار رد درخوا ست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر با این قرار  نماید.درخوا
  .قطعی است

رار توقف منع قصورت دادگاه این اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مار آنکه دلیل اعتراض قوی باشد. در – ۴۹۳ماده 
معترض اخذ  نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز ازرسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می پایاناجرای آن را تا

  .خواهد شد

مورد از موارد ارجاع  چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشید، و طرفین با توافق تقاضیای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا – ۴۹۴ماده 
شود،  به داوری شخیص داده  صادرکننده رأی فرجام خ عالیاندیو ت شور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه  سال ک سته ار وا

  .داردمی

مقام آنان معتبر اند و قائمرأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشییخاصییی که دخالت و شییرکت در تعیین داور داشییته – ۴۹۵ماده 
  .اشخا  دیار تأثیری نخواهد داشتاست و نسبت به

  :دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست – ۴۹۶ماده 

  .دعوای ورشکستای – ۱

  .دعاوی راجع به اصل نکان، فسخ آن، طالق و نسب – ۲

  .شدعهده طرفین است مارآن که در قرارداد داوری ترتیب دیاری مقرر شده باالزحمه داوران بهپرداخت حق – ۴۹۷ماده 

بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ای است که هر سه سال یکنامهداوری براساس آیینالزحمه میزان حق – ۴۹۸ماده 
  .خواهد رسید رئیس قوه قضائیه
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  .شودالزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میدرصورت تعدد داور، حق – ۴۹۹ماده 

عمل خواهد  حمه منعقد شده باشد، برابر قراردادالزچنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصو  میزان حق – ۵۰۰ماده 
  .شد

ا گردد، داوران وظیفه داوران ضییرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعو  انجامهرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیییر در  – ۵۰۱ماده 
  .مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود برابر موازین قانونی

  و اعسار دادرسیهزینه –باب هشتم 

  دادرسیهزینه –فصل اول 

  :عبارتست از دادرسیهزینه – ۵۰۲ماده 

  .شوددادگاه تقدیم میی که بههایبرگهزینه  – ۱

  .هزینه قرارها و احکام دادگاه – ۲

و جلب ثالث  هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و – ۵۰۳ماده 
مان است اجرایی و غیره ه هایبرگو  نامهوکالتثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه اعتراض شخص

صول برخی از( ۳که در ماده ) صرف آن در موارد معین قانون و صوب  –درآمدهای دولت و م سایر قوانین – ۱۳۷۳م شده تعیین  و یا 
  .گرددحساب خزانه پرداخت می به تمبر و یا واریز وجهصورت الصاق و ابطال که به است

  دادرسیهزینهاعسار از  –فصل دوم 

طور موقت قادر به عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به واسطهبهکسی است که  دادرسیهزینهمعسر از  – ۵۰۴ماده 
  .تأدیه آن نیست

رن این طضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرن خواهد شد.  دادرسیههزینادعای اعسار از پرداخت  – ۵۰۵ماده 
خواهی با دادخواسیییت جداگانه نیز ممکن اسیییت. اظهارنظر درمورد اعسیییار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام ادعا به موجب

  .ستدرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده ا باشد که رأی مورددادگاهی می

بایر سییازمان افراد تحت پوشییش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان مسییتمری (۱۳۹۴اسییفند  ۱۸الحاقی ) – تبصررره 
  .باشندمعاف می دادرسیهزینهبهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت 

http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2/
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 ۱۳۹۶مصوب (یو انقالب )در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرسنییقانون آ( ۵۰۵ماده ) ریقانون تفس

 :هیاستفسار  موضوع

ب مصیییو ی( الحاقیو انقالب )در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرسییینییقانون آ( ۵۰۵ماده ) لیحکم موضیییوع تبصیییره ذ ایآ
 ر؟یخ ای گرددیم زیحل اختالف ن یدر شوراها یدگیرس  یهانهیشامل هز  18/12/139۴

 .رددگیم زیحل اختالف ن یدر شوراها یدگیرس یهانهیماده مذکور  شامل هز  لی. حکم موضوع تبصره ذی: بلپاسخ

د و ش بیتصو یاسالم یو نود و شش مجلس شورا صدیو س کهزاریماه روز چهارشنبه مورخ سوم آبان یفوق در جلسه علن ریتفس
 .دیناهبان رس یشورا دییبه تأ 17/8/139۶ خیدر تار 

 یاسالم یمجلس شورا سییر  -یجانیلر  یعل

شه کهصورتی در – ۵۰۶ماده  شد، باید  شهادت شهود با شخاصی که از وضعیت دلیل اعسار  الی و مادت کتبی حداقل دونفر از ا
 .باشند به دادخواست ضمیمه شودمی زندگانی او مطلع

شهادت سار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه در  سیله امرار معاش مدعی اع شغل و و صات و  شخ سیهزینهنامه، م با تعیین  دادر
  .طور روشن ذکر نمایندمشخصات کامل و اقامتااه خود را بهو شهود منشأ اطالعات و  مبلغ آن باید تصریح شده

نانچه حضییور چنظر قاضییی دادگاه میرسییاند تا ظرف دو روز از تاریخ وصییول دادخواسییت اعسییار، پرونده را به دفترمدیر – ۵۰۷ماده 
 .ضر نمایددادرسی لزم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاشهود را درجلسه

نماید. نسییخه دیار دادخواسییت را برای طرف دعوای اصییلی ارسییال و درضییمن روز جلسییه دادرسییی را تعیین و ابالغ می دفترمدیر
  .درخصو  اعسار حضوری محسوب است هرحال حکم صادرهبه

راحل مربوط به تواند درتمام مر میطور جداگانه تحصیل شود ولی معسباید برای هر دعوا به دادرسیهزینهمعافیت از  – ۵۰۸ماده 
  .معافیت استفاده کند همان دعوا از

ی از نماید حکم اعسیییاری که نسیییبت به یکیک نفر همزمان اقامه می درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسیییار بر – ۵۰۹ماده 
  .به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بوددعاوی صادر شود نسبت
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رث درهریک از مورث استفاده نمایند، لکن فوت مو دادرسیهزینهتوانند از حکم اعسار ود، ورثه نمیاگر معسر فوت ش – ۵۱۰ماده 
سی ست و  هایدادر سی در آن مرحله نی ستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادر سیهزینهنخ شود، یماز ورثه مطالبه  دادر

  .نمایند آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت مار

سار – ۵۱۱ماده  صلی محکوم هرگاه مدعی اع سار خارج گردد، در دعوای ا شود و از اع یافت خواهد از او در  دادرسیهزینهله واقع 
  .شد

باشیید باید برابر می دادرسیییهزینهشییود. تاجری که مدعی اعسییار نسییبت به از تاجر، دادخواسییت اعسییار پذیرفته نمی – ۵۱۲ماده 
  .شکستای دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بوددادخواست ور  مقررات قانون تجارت

  :تواند از مزایای زیر استفاده نمایداثبات اعسار، معسر می پس از – ۵۱۳ماده 

شییده اعسییار  در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای دادرسیییهزینهمعافیت موقت از تأدیه تمام یا قسییمتی از  – ۱
  .است

  .الوکالهوکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق حق داشتن – ۲

مچنین اگر با متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود ه دادرسییییهزینههرگاه معسیییر به تأدیه تمام یا قسیییمتی از  – ۵۱۴ماده 
و میزان درآمد وی و  دادرسیییزینههرا بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ  دادرسیییهزینهتمام یا قسییمتی از  درآمدهای خود بتواند

  .را تعیین خواهد کرد دادرسیهزینهپرداخت  های ضروری زندگی مقدار و مدتهزینه

  تعهد انجاممطالبه خسارت و اجبار به  –باب نهم 

  کلیات –فصل اول 

ز دادرسی یا بران خسارات ناشی اطور مستقل جخواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به – ۵۱۵ماده 
شییده یا خواهد شیید ،  آن را که به علت تقصیییر خوانده نسییبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد انجامیا عدم  تعهد انجامتأخیر 

 .یداباب اتالف و تسبیب از خوانده مطالبه نم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازلحاظ عدمالمثل را بههمچنین اجرت

ز خواهان مطالبه تواند خسییارتی را که عمدًا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسییی به او وارد شییده اخوانده نیز می
 .نماید

صل دعوا یا به موجب حکم جداگانه  ضمن حکم راجع به ا سارت را پس از رسیدگی معین کرده و  شده میزان خ دادگاه در موارد یاد
 .خسارت ملزم خواهد نمودبه تأدیهعلیه را محکوم
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  .قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد کهدرصورتی

های موضوع این در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقاًل یا بعد از ختم دادرسی مطرن شود مطالبه خسارت – ۱تبصره 
  .دادخواست نیست ماده مستلزم تقدیم

  .باشدیالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه مخسارت ناشی از عدم – ۲تبصره 

سارت هر له و از جهتی دیار محکومچنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم – ۵۱۶ماده  ساوی خ صورت ت شند در یک علیه با
  .گرددغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می یار به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درطرف د در مقابل خسارت

که یناطریق سییازش خاتمه یافته باشیید، حکم به خسییارت نسییبت به آن دعوا صییادر نخواهد شیید، مار دعوائی که به – ۵۱۷ماده 
  .شده باشد خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذضمن سازش نسبت به

  .نمایداه تعیین میمقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگ در مواردی که – ۵۱۸ده ما

  خسارات –فصل دوم 

ست از  – ۵۱۹ماده  سی عبارت سارات دادر سیهزینهخ ستقیم مر های دیاری که بهالوکاله وکیل و هزینهو حق دادر بوط به طور م
  .الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلیاثبات دعوا یا دفاع لزم بوده است از قبیل حق و برایدادرسی 

شی در – ۵۲۰ماده  سطه نا سارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بالوا صو  مطالبه خ  انجاماز عدم  خ
  .ردصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کر غیراینیا عدم تسلیم خواسته بوده است د تعهد یا تأخیر آن و

  .توان مطالبه نمودهایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیهزینه – ۵۲۱ماده 

داخت تناع از پر ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امدر دعاویی که موضیییوع آن د   – ۵۲۲ماده 
اه با رعایت تغییر فاحش شاخص قیمت سالنه از زمان سررسید تا هناام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگ نموده، در صورت

اهد داد گردد محاسبه و مورد حکم قرار خو بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می تناسب تغییر شاخص سالنه که توسط
  .اری مصالحه نمایندکه طرفین به نحو دیمار این

  ینمستثنیات د   –فصل سوم 

ن به موقع اجراء گذارده می – ۵۲۳ماده  ن اموال شییود اجراء رأی از مسییتثندر کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصییول دی  یات دی 
  .باشدمی ممنوع علیهمحکوم
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  .باشدیا ضبط آن مستثنی می علیهمحکوماز اموال صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی  یهادادگاهاحکام جزائی  –تبصره 

  شده استنسخ  "۱۳۹۳های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت "به موجب – ۵۲۴ماده 

، علیهممحکودرصییورت بروز اختالف نسییبت به متناسییب بودن اموال و اشیییاء موصییوف در ماده قبل با شییؤون و نیاز  – ۵۲۵ماده 
ؤون لجراء، مالک خواهد بود. چنانچه اموال و اشییییاء مذکور بیش از حد نیاز و شیییاصیییادرکننده حکم لزم تشیییخیص دادگاه

به یا محکوم تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه ومحکوم
ن پرداخت می   .گردددی 

ن تا زمان حیات  – ۵۲۶ماده    .جاری است علیهمحکوممستثنیات دی 

 .چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود – ۵۲۷ماده 

  :سایر مقررات

ستور ولیت، رهبر کبیر انقالب امام خمینی ) – ۵۲۸ماده  ساس د سرا و دادگاه ویژه روحانیت که برا شکیل گردیده طبق داد ره( ت
صول پنجم ) صلح( ۵۷نجاه و هفتم )پو( ۵ا سالمی ادامه کار آن را م سی تا زمانی که رهبر معظم انقالب ا سا ت بدانند به قانون ا

ضییائیه و پرداخت حقوق و مزایای قضییات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قجرائم اشییخا  روحانی رسیییدگی خواهد کرد
  .باشدمی

ت آن و مواد و الحاقات و اصالحا ۱۳۱۸دادرسی مدنی مصوب سال قانون، قانون آیین شدن اینالجراءاز تاریخ لزم – ۵۲۹ماده 
ن و و سیییایر قوانی ۱۳۷۳عمومی و انقالب مصیییوب سیییال  یهادادگاهقانون تشیییکیل ( ۳۱و ) (۲۴)،  (۲۳)،  (۲۱،)( ۱۹، )(۱۸)

  .گرددمقررات در موارد مغایر ملغی می

ست و نه م صد و بی شتمل بر پان ست و یکم قانون فوق م شنبه مورخ بی سه علنی روز یک صره در جل روردین ماه فاده و هفتاد و دو تب
 .تبه تأیید شورای ناهبان رسیده اس ۱۳۷۹.۱.۲۸هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ هزار و سیصد ویک
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